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2>en første jlønemker

°s

luen fnestc August

To historisk-kalendariske Undersøgelser,

med et Tillæg

om Hojtidsbauner, Offerbaal, Nodild

og Ilddyrkelse.

Ved

dftutt JEagnusetr,
Professor

3
Gelieime-Archivarius og Ridder «f Dannebroge.

!t -

Der giædles ved baade Store og Smaa

Den Fattige med den Rige,

Der glædtes Bonde og Borger mest

Af Hjertens Grund tillige. *

Kong Valdf.mars og Dronning Djlomahs Bryllupsvise*

Særskilt aftrykt af Tidsskrift for nordisk Oldkyndighed

,

udgivet af det Kongelige nordiske Oldskrift- Selskab.

iSibbcnfjal)«.

Trykt i det Popp sli. e Bogtrykkeri«*

1 8 2 9 .

HÅSKOL! ISLANDS
Or bOkum FINNS jOnssonar
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Den forstc November er nu med lysende Træk ind-

skrevet i Danmarks Aarbogcr
j
neppe har nogensinde

et hceltRige saaledes gjenstraalet af Glædens Flammer
som den Dag af Aaret 1828. Ikke allcne var det

Tilfældet i alle Stæder, men selv for en stor Deel i

Landboernes Boliger, og i mange Egne brændte des-

uden festlige Fauner, hvoriblaudt en paa Lyshoj
,
der

kunde sees i alle Jyllands fire Stifter. Ideel synder-

lig vendte saaledes en Iledenoldsskik tilbage, paa den

selvsamme Aarsdag, hvilken den fordum havde tilkort.

I de fjærneste Tider synes nemlig den 1ste Novem-

ber at have, som Nytaarsdag og Vinterbegyndelse, væ-

ret en af Aarcts storste Fester i vort Norden, lige-

som den endnu er det, ej allcne blandt de hedenske

Folkeslag i det nordlige Asien, men endog blandt

Skandinavernes kristnede Naboer i Øst og i Vest, til-

deels med hedenske Skikke, nemlig Finlændere og

Skotter, hvorved vi levende erindres om den sandsvn-

lige historiske Hypothese, der antager finske og celtiskc

Folkeslag for at have været vore nordiske Landes

ældste Beboere *). Grunden til hin Helligholdelse var

den ældste Tidsudreguing og Naturdyrkelse. Hed-

ningerne ansaa licle Naturen i dens aarlige Lob for at

bestvres af visse Guder eller Aander, som til Monne-

skeiics Beste jævnede den aarlige Strid mellem de dæ-

*) Ben nylig afdode C. G. v. Amdi har sogt at vise et paa-

faldende Slægtskab mellem de Celtiskc
,
og saavel Europas

som Asiens Finske Sprog i hans Skrift: uber den Ursprung

und vers cliiedenarlige Verwamltscliajt der Uurup. Spra~

clien 1818.
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moniskc Elementar-Væsener, som vcxclvis til forte Ver-

<1 c 1 1 Ly* og Morkc, Varme og Kulde, samt det deraf

folgcnde skjonuc eller ublide Vcirlig, Jordens Frugt-

barhed eller Ufrugtbarhed o. s. v. som atter havde en

afgjoreiule Indflydelse paa Menneskenes Sundhed og

Velbefindende, Overflod eller Mangel paa dc vigtig-

ste Fornødenheder, samt deraf afhængige Glæder og

Sorger.

Do ældste Hedninger
,

i det mindste for saavidt

dc ledles af tænksomme og kloge, skjont undertitlen

egennyttige Præster, *) der overalt satte sig i Besid-

delse af Kalcndervæsencts Hemmeligheder — betrag-

tede saaledes ikke Aarets og IJinnhellobcts Skifter

med de samme Oine som vi, deres mere oplyste Efter-

kommere. Solhverv og Jævudogn, Vinter- og Som-

mer-Halvaarets, Vaarens og Udstens Begyndels^jéller

Ende forekom dem at styres og ledes ved milde eller

straffende Guddommes umiddelbare og særlige Indfly-

delse
, eller endog at maatte heroe paa Udfaldet af

en i Verdenssystemet vedvarende Kamp mellem degode

Leskjærmende Guder, som fra Sydens Himmel gave

Lys og Varme, og de onde frygtelige Jætter, som fra

Nordens Polaregne og fra de underjordiske Afgrunde

udsendte dræbende Kulde og hærgende Storme. Vare

Guderne vrede paa Folk eller Fyrster, mentes de at

give Troldene storre Raaderum til den skyldige Men-
neskeheds Tugtelse. Guddommen maatte saaledes forso-

i

*) 1 Medhold af Sprogbrugen tillader jeg mig her at anvende

denne, for os med rette ærværdige. Benævnelse paa Hednin-

gernes formcentlige Forkyndere nf deres Guders eller Afgu-

dersYillic og Lære. Efter Ordels Oprindelse (JlQsafivTSQOS af

JlQsafivs) har det den samme Betydning som Senior (der

i de nyere sydlige Sprog mere anvendtes paa verdslige Vær-

digheder).

k

t-



lies paa forskellige Maadcr, til hvilke dc bestemte aar-

lige Offerfester borte.

De storste af disse finde vi at have været af-

holdte ved Vinter- og Sommersollivcrv
,

Efteraats og

Foraars Jåmidogn, samt Aal'ets og dc fire Aarstiders

Begyndelse. Endvidere inddelfe vore Fol'fædre Aaret

i tvende lige Hoveddele,, Yinterhælvtcif og Sommer-

hælvten. Ligesom de Heste nordiske Folk ansaa Jætterne

for ældre end Jordens egentlige Guder, Morke og

Kulde paa vor Klode for ældre end Lys og Varme,

saa ansaa de ogsaa Vinteren for ældre end Sommeren,

hvorfor Aarets og Vinterens Opliav hos dem var det

samme. Dog finde vi at de ,
i forskjelligc Lande,

samt vel og forskjcllige Tider, have fastsat Vinterens

Begyndelse paa liere afvigende lUaadcr, tildels pas-

sende- til det Klima som liver Folkestamme især be-

Loedc. De vigligste heraf vare:

i) I Norge og Island har man i Hedenoldsdage (saa-

vidt os er Lckjendt) ansat Vinterens Begyndelse

til Tidsrummet fra den 19de til den 25de Oe-

tober *); rigtigst uden Tvivl til Solens Indgang i

Skorpionens Himmeltegn. Sommcrhalvaaret an-*

toges efter de samme Hegler for at begynde fra

*) Denne Tidsregning iagttages nu i Island. I Norge har

man i nyere Tider fastsat visse Dage for Aarstidernes Be-

gyndelse; Vinternat til l4de October og Sommerdag, Som-

mernat eller Sommermaal til l4de April. Disse Bestem-

melser ere dog ikke meget nye, da de forekomme i en

Itune-K alender af 132S, som vistnok retlede sig efter andre

ældre (udgivet af O. IVorm i Fasti Damci ). Denne Kalen-

der indeholder ligeledes cn anden Begyndelse for \ interen,

neml g den 23de November ,
og for de tre dvrige Anrs-

tider efter samme Qvarlalsregning ,
saaledes som de endnu

iagttages af vor Almue* Delle tilborer den ældgamle Eddisk-

Golhiske Kalender som ommeldes under No. 3«

A 2



den 19dc til dcn£5dc April (eller rigtigst ved So-

lens Indgang i Tyrens Ilimmeltegn). Den Juli-

anske Kalenders Indførelse, som en Folgc af

Kristendommens Antagelse , gav Anledning til

. visse Forandringer heri , som endnu tildels spo-

res i den norske Almues Tidsudregning.

2)

Finner og Skotter, samt tillige i visse Maadcr

Danske, Svenske
,
Fritter og Tydskere Lave, fra

ilmindelige Tider, ansat Vintcrlialyaarets faste

Begyndelse til 1ste NovemLcr og ,Sommerhælv-

tens til den 1ste Mai. Muelig er denne Bestem-

melse (som dog endnu folges af Scliainanskc Folk

i Asien) kuu eu ringe Afvigelse Ira dcii lorstom-

ineldte Rcgnings-Maade, opkommen ved Maane-

dernes og deres Navnes Forandring efter den ro-

merske Kalender, da man dog (som lormeldt) har

vcdblevct at ansee den ældre Termin lor Vinte-

rens Forlober, under Navn af Vinternætternc.

I Storbritannien er, efter hvad jeg forst af alle

troer at have udfundet, denne Cyclus sanlcdes

bleven afdcelt i 4 lige lange Aarstider, efter 4
kristelige, men forhen hedenske Hovedfester:

1) 1ste November, Alle - Helgensdag, begynder

Vinteren.

2) Kyndelmisse eller Fakkel festen den 2den Pebr.

eller dens Vigilic den 1ste Febr., begynder For-

aaret eller Vaaren.

3) 1ste Mai som Apostlernes Philippi og Jacohi, (i

Norden og Tydskland) tillige Valborgs Hojtid,

Sommerens Begyndelse.

4) St. Peters Kjedcfest, forhen kaldet Gula du-
gusti, Hostens Begyndelse, da Forstegrbden

oflredcs.

Alle disse Fester Lave lige til de sidste Tider væ-

ret udmærkede ved saakahjte Lystilde eller Lcllige Ban-



ner, som ere cn udtrykkelig Levning af Hedningernes

OHerbaal.

3) De ældfcte Gotlicr Lave, efter livad jeg af Édda-

eriie i andre Værker vidtløftig liar søgt nt godt-

gjort*, ansat Vinterens Begyndelse til Solens Ind-

gang i Skyttens Himineltegii, altsaa vel en Maaned

for end Islændere og Nordmænd. Denne Bestem-

melse passer og til et sydligere Klima. Ved eller

efter Kristendommens Indførelse i det nordlige Eu-

ropa, liar man, i Overensstemmelse dermed, fastsat

Vinterens Begyndelse til St. demens’s Dag eller

53de November
, som i afvigte Aar (1828) nøje

passede til Solens Indgang i bemeldte Tegn, efter

mit da paa Latin udgivne Schema fur et oldnordisk

Kalcndcraar. Den heraf udledte Aarsudreguings-

Maade ioiges endnu, som jeg der liar viist, af de

danske Bønder, der dog tillige, ved en oifentlig

Folkefest, tage Hensyn til Maaden No. 2, ved at

ride Sommer i By den 1ste Mai, livis Ankomst

Valborgsaftensbaalene endnu i visse Egne forkynde.

Saaledes maa vi antage det for højst sandsynligt,

at den 1ste November fordum og bar været liellig-

Loldt lier i Danmark, efter de samme Regler og

paa den samme Maade, nemlig ved de festlige Baal

som endnu den Dag ilamme paa Skotlands Bjerge,

og ved de Glædesgilder som oplive Finlændernes

Dytter — alt med de levende Erindringer om Ile-

denoidstro hvilke jeg i det folgende kommer til at

beskrive. Efter adskillige i Danmark og liere

Lande gjeldende offentlige Anordninger regnes

Vinterhalvaarets Begyndelse fra 1ste November

og Sommerlialvaarets fra 1ste Mai, der saaledes

endnu kunne henregnes til Naturens og Aarslobcts

vigtigste Mærkedage *).

*) Bisse Bestemmelser aulages nu 1 nogle Tilfælde som na-
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For Enhver, sonier bevandret i dette Slags Un-

dersøgelser, er det klart indlysende
,

at de vigtigste

kristelige Fester oprindelig cre indsatte, i Steden for

andre, som fordum borte til den ældre Cultus, der

grundedes paa Naturen og Naturgudernes Dyrkelse.

Saaledes skete det og lier i Norden. Et særdeles vig-

tigt historisk Vidnesbyrd herfor var mig ikke bekjendt

ved min fo'rste trykte Udarbeidelse af den oldnordiske

Kalender, skjont det nojagtig bekræfter forskjellige af

mine der fremførte Conjccturer. Det findes i en æld-

gammel Membran blandt de Magnæauske Samlinger, som

desværre mangler de forste og de sidste Blade, men in-

deholder for Resten et meget mærkværdigt Sammendrag

af Norges gamle Historie. I dette Haaiulskrift fore-

komme nemlig følgende Steder *); 1) I Harald Haar-

fagers Historie **). 'Tier sommer det sig at forklare

turlige Grændser mellem Sommer og Vinter f. Ex. ved Rei-

sendes befordring med Posten og over Færgelob, Tjenestefolks

bestemte lialvaarige Skifte- eller Lonningsiid
,
som ogsaa i

det hedenske Norden retlede sig efter Sommer- og Yinter-

Ilalvaar m. m. Vi sce af en Anordning af Knud den

Store, udgivet i Winton omtrent 1022, at Jord- eller Frugt-

tiender da i England, efter vedtagen Skik burde udredes

den 1ste November (lerret} fractuum decimus reddilo ad fe-
slum omnium sanetorum celebre'), I England er den endnu

en lovlig Termin for Jordskylds og slige Renters Ydelse.

*) Ret Magnæauske Legats Stipendiarius og Medlem af det

Kongl, Oldnordiske Selskabs Skrift-Commiltee, lir. Thorstein

IIelgesen

^

har furst gjort mig opmærksom paa disse Steder.

Haahdskriftels ovrige Indhold vil maaskee snart droftes

og meddeles den lærde Verden enten af den norske Kon-

gehistones Udgivere eller og uf Sagabibliolhekets Forfatter.

**) Saaledes i Originalen: Hér hæfir al slijra spurdaga fiann

lajut h ejd',tir menu myndo til jola vita, victf J)vi at jol var

cro rihin af huri) drotlins vårs. Iléid'nir menn gerpo sér

sumeundoy ok i lign vift Odin ,* enn Opitin heilir morgurn
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det Sporgsujaal : 11vad de hedenske Folk vel kunde

kjeude til Julen, da Julen dog er opkommen i Anled-

ning af vor Frelsers Fodsel? Hedningerne holdt da

store Sammenkomster til Hæder for Odin, men Odin

haver mange Navne
}
han hedder Vidrir (Veirgiveren)

og han hedder Har (den Hdje) og \)ridji (den Tredje')

og Julner (Julens Herre eller Giver), men efter Jolner

or Jul (eller Julen) bleven opkaldt,” 2) I Olaf Trygg-

vesons Historie *): ”Kong Olaf opforte forst Kirker

]>aa sine egne Hovedgaarde, samt afskallede Oilringer

og Oliergilder (eller Drikkelaug) men for at foje Al-

muen iudforte han i deres Sted andre Hojtids-Gilder,

nemlig Jul, Paaskc, Hr.nsdags Drikkelaug og IIostoliet

(eller Høstgildet) paa Mickclsdag.” Jeg bemærker her-

ved at de nu ommeldte 4 store Gjæstebud (som ellers,

citer de ældste norske Love, tildels skulde feires ved

Omgangsgilder blandt Almuen) netop (i den iagttagne

Orden) indførtes isteden for de' hedenske Fester ved

Vintersolhverv, ForaarsjævndØgu, Sommersolhverv og

Efteraarsjævndogii. Ved den nysommeldte Opdagelse

oplyses paa det tydeligste de Udtryk af de ældste Nor-

ske Kirkelove: at Julenat, Paasbeaften,
St. lians Af-

ten og Milbelsmesse kaldes de 4 store Lovstævner (eller

lovbefalede Folkemoder). Disse selvsamme Fester be-

nævnes endnu i Sverrigc
rLrettingsdage ,

dog med den

Forskjel, at 31ariæ Bebudelsesdag (forhen helligholdt

omtrent ved Foraarsjævndogn) sættes i Stcden for Paa-

skc og at St. Hansaften kaldes Midsommer, et Udtryk,

der og bruges af den gamle Norske Frostethingslov.

noj'num
; Jiann hciiir Ilur

,
oli [jrifji ok Julnir

,
ok var af

Juln
i
jol kaliot.

*) Olujr kongr reisli furst kyrkjor u sjalfs sins hojufybulum ok

felldi bio l ok blutdrykkior
,
ok let i siatS koma

,
/ vild vift

tybinn
, hotliSu drykljOr

,
jul ok jji'uc/uir, Juausmcssumuungdl

ok haustol ut Jklichu els messu .
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Allerede længe forlien havde dog de vigtigste

Hovedmænd for Kristendommens Indførelse fulgt den

samme Grundsætning, ved de kristelige Festdages Ind-

stiftelse eller Paabydelse. Blandt disse Lorte Jul og

Paaske til de ældste, feiredc overalt saavcl i Orient som

Occident. Andre Fester anordnedes efterliaanden i ældre

hedenske Ilfij tiders Sted. S t. Hansdag eller Johannes

den Dobcrs Fest helligholdtes vel tidlig af Sydboerne,

men Tydsklands Apostel, Vinfrid eller Bonifaeius, siges

at Lave indfort den blandt Tilbringerne, i steden for

en hedensk Hojtid, ved hvilken han var nærværende

paa et Offerbjerg i det nuværende Hertugdømme Go-

tha, i Aaret 723. Senere er den samme kristelige

•Fest blcvcn indfort her i Norden, og feires dog endnu

paa hedensk Maade, ved de saakaldte Midsommerbaal

(eller Blus) og flere bekjendte Skikke. Ligesom Jo-

hannes saaledes kom til at dyrkes af vort Folkefærd

isteden for OJdefædrcnes gode Baldur, maatte den

stærke Thor ogsaa vige for den krigerske Erkecngcl

Michael, hvis Festdag, bestemt til den 29de Septem-

ber, paabodes af Kirkeforsamlingen i Maynz, Aar 813,

for alle kristne i det vestlige og nordlige Europa, uden

al Tvivl til Afskaffelse (eller rettere til kristelig Re-

formation) af de hedenske Høstgilder, som dog endnu

paa sine Steder i Tydskland, især blandt Saxernes

Efterkommere, havo beholdt saarc meget af deSkikkc,

der fordum iagttoges ved Hedningernes højtidelige

Oifermaaltider. Mærkeligt er det at man (ligesom jeg

har bemærket ved dc hedenske Qvartalsfestcr, efter den

anden Inddelingsmaade) lige til vore Hage har vedble-

vet at tænde disse 4 Hedenoldshojtidcrs Offerbaal i

det kristelige Europa.

Pna en lignende Maade er det vel gaaet til med

Helligholdelsen af Alle llelgcnsdag i den nordlige Part

af vor Vcrdeiisdccl. At den, eller en anden Dag,
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omtrent paa samme Tiel, oprindelig har været en he-

densk Festdag, derfor ville tilstrækkelige Beviser frem-

fores i det Følgende. Ligesom Roms beromte Tem-

pel Pantbeon, fordum helliget alle hedenske Guder,

efter Troesforandringen i Aarct 6 10, af Pave Bonifa-

cius den 4de, indviedes til Kristendommens samtlige

Martyrer og Helgene
,

saa bleve disse og af den ro-

merske Kirke hædrede ved en almindelig og fælles

Fest. Denne havde dog for været indfort i den Græ-

ske Kirke, nemlig i det 4de Aarliundrede, men cele-

breredes af den næste Sondag efter- Pindse, som i Oc-

cidenten var hedliget Trcfoldigheden, og derfor endnu

"blandt os kaldes Trinitatis Sondag. Den vestlige

Kirke antog den almindelige Helgenfest ved Pantheons

kristelige Indvielse, og fastsatte den 12te Maji til dens

Helligholdelse. I Aarct 751 forllyttedes den til 1ste

Novbr. af Gregorius den 3dic. Dog hlev den ingen-

lunde almindelig, skjont Alcuin i England 799 raadto

til deus Højtideligholdelse, samt Forberedelse dertil

ved 3 Dages Faster, Messer, Almisser o. s. v. Keiser

Ludvig den Fromme siges og
,

forst i det 9de Aarh.,

at have rundt til dens højtidelige Celebration, for

Landfolkenes Skyld, som da baade havde god Tid og

Overflod af alt hvad der hb'rto til dens Gjæstebud og

Forlystelser. Festen skal saaledes være bleven be-

kræftet som en boj Tilbedelses-Dag, ikke allene for

alle Helgene men ogsaa for Trcfoldigheden og allo

hellige Engle, af Pave Gregorius den 4de, som til—

traadte Regjeringcn i Aarct 827* I det næstforegaa-

ende Aar havde Danmarks forsto kristne Konge Klahk-

Harald, (eller Harald Klakk) modtaget Daaben iTydsk-

land, og saavel Pave som Keiser gjorde sig da al mue-

lig Umage for at omvende (og tillige undertvinge) de

nordiske Folk samt de i Tydskland boende Vender.

Det bliver saaledes liojst sandsynligt at denne Helgen-
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og Englc-Fest, der endog tillagdes en ligesaa boj An-
0

scelse som Juledag, tildels er bleven indstiftet paa en

lignende Maadc som Mickelsdag, for at træde isteden

for en hedensk Højtid, som i Norden feiredes til Al-

fernes samt dels vel og til afdøde Heltes Ære og Af-

mindeJse, ved eller mod Vinterens Begyndelse. Iler

har jeg ej Lejlighed til at udvikle, hvad der ellers

er aldeles bevisligt, at Englenes Tilbedelse, i de nor-

diske Lande, traadte isteden for Alfernes Dyrkelse.

Brødrene Grimm have endog ej usandsynligen paa-

staact at den JVJaade, hvorpaa de nyere kristne Kunst-

nere fremstille Englene, skyldes vore Forfædres Fo-

restillinger om de gode Alfer. Heraf kommer det

vistnok at den OfFerdrik, som i Norge, ligesom forhen

i Danmark, England, Skotland, Lillaud o. a. St., af

Nogle blandt den overtroiske Almue fremsættes lo

r

Alferne, som Tomtevælter eller Husguder o. s. v., i Svcr-

rig gives NavJi af Engleøl (Anglol) ,
saa at en he-

densk Ritus derved formeentligen forvandles til cu

kristelig.

Sagaerne omtale store Gjæstebud som de rige

Norske Vikinge-Hovdinger plejede at bolde om Ho-

sten, efter deres Hjemkomst Ira Ledingstogene , der

da især gjaldt de Kristne, som Hedningernes erklæ-

rede Arvefjender. Ved de samme Gjæstebud dyrke-

des saavel Solguden Freyr, som overhoved de liam

underordnede Alfer og Diser, til Tak for Hostens Ga-

ver og bonlig Paakaldelse om en mild og tjenlig Vin-

ter. Skikken var saa dybt indgroet, at den ved Kri-

stendommens Indførelse ikke kunde afskalfes, hvor-

imod de nye Love befalede at den skulde boldes i

Hævd ved Almeenliedens Deeltagclse. De gamle Of-

fergilder skulde paa denne dertil særdeles bekvemme Tid*)

*) Saaledes synger Digteren Manlitunus om Aarsagerne lil Ind-



vedblive som Omgangs Gjæstebud blandt Bb'nderne,

livorved det nybryggede Ol burde indvies (ikke som

forben til Frcyrs og Freyas men) til Christi og Ma-
rias Ære

,
med Boimer om Fred og got Aar. Lige-

som disse Højtideligheder forben forestodes af de he-

denske Hovdinger, der tillige ofte var Offerpræster,

saa skulde Drikken ved de nye store Gilder indvies

af de kristne Præster. I Overtrædelsestilfælde skulde

svære Boder betales til Biskoppen, som rimeligvis liar

erholdt en slig Rettighed paa den Grund, at sarnme-

slags Boder fordum havde tilfaldet den hedenske Godo

eller Tempelforstander. Disse Gilder vare dobbelte,

da ct holdtes af Mændene, forhen formodentlig til de

mandlige Guddommes, og et af Qvinderne til Diser-

nes og Gudindernes Ære. Den gamle Gulethingslov

bestemte at de ej maatte holdes senere end Allehel-

gensdag, som ellers allerede i den regnedes til de

storre Festdage i Norge. Vi vide af Sagaerne, at den

hedenske Hoj tid, som holdes ved Vinterens Begyn-

delse i Island, var helliget Solguden Freyr, som den

der især meentes at raade for Vinterens Gang, milde

eller ublide Vcirlig o. s. v. Den svarer da rimelig-

vis til det Frobloi
,

eller Freyrs Offer, hvilket Saxo

beretter aarlig at have været holdt i Danmark og

Sverrig, da man offrede sort Qvæg (ligesom Skotterne

stiftelsen eller Forflyttelsen af den store katliolske Allekel-

genslest paa denne Aarstid

:

Apia celebrandis et idonea tempora jestis

Uæc prisei videre paires. —
Nam 7nudo colleclæ fruges et in horrea misscv

Olia parturiunt
;
jam iran&ivere labores

,

Cessavere operæ
;
tempus geniale propinavat

,

13ruma venit
,

glacialis hycnis apparat in ulds

ilJonlibus.
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og skal Lave gjort den 1ste November ved Vinterens

Indtrædelse). Af den selvsamme Aarsag var det ri-

meligvis at November blandt Angelsaxernc kaldtes

jBlotrnonq& eller OHcrmaaned, (hvilken Benævnelse den

endnu har blandt Tschuvascberne i Asien, af Nyaa-

rets og Vinterbegyndelsens hedenske IlojLid) hvor-

imod de Danske og Svenske “(formedelst Vinterens

Begyndelse) fra Arildstid have kaldt den Vinter-

Maaned.

De Dage, eller rettere Aftener, som gik næst

foran de store Højtidsdage ere og fra umindelige Ti-

der bievne helligholdte i dc nordiske Lande. Det skete

allerede i Hedendommen. E 11 saadau Dag (især den

for Julefesten) kaldes i Sagaerne (ligesom endnu ilsland)

Aljångadcigr eller Tilforselsdagen, daman nemlig ind-

samlede eller tilsammenbragte de Levnedsmidler og

Drikkevarer, som skulde tæres ved det højtidelige Gil-

de, og hvorved man da allerede den samme Aften be-

gyndte at gjore sig tilgode, hvoraf Følgen blev at cn

stor Del af Natten tilbragtes ved forskj ellige Lystig-

heder, da tillige de festlige Baal antændtes o. s. v*

I den katliolske Tid fortsattes Skikken lier som an-

detsteds, og en saadan Aften kaldtes da (med Festens

eller Helgenens tillagte Navn) i det nordiske Oldsprog

Vaba, i Engelsk TVabe ,
i Latin Vigilia (lorlicn og i

de hedenske Tider pervigilium
.)

*) o. s. v. Saaledes

kommer ogsaa, ved den 1ste November, den 31te Oc-

*) Kirkeforsamlingen i Auiisioilorum (Auxerre) i Anret 5S6

forbod Folket at holde j/ervi^ilias i Anledning af Helgener-

nes Fester, rimeligvis formedelst hines hedenske Oprindelse

og Skikke. Efter at ovenstaaende var skrevet, læser jeg en

lilie Afhandling der skal bevise den samme Sætning, nf

Ferdinand Wachter, i huns Forum der Kritik 182U
, S.

83 o. fl.
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toher her i Betragtning, som Forltfbcr for den egent-

lige Helligdag.

Natten mellem begge Dage er egentlig den ftfrsteVin-

ternat blandt Finner, Skotter, o. fl. samt ansecs blandt

os for at være det, skjont vi nu ej kjende meget til

saa overtroiske og udtrykkelig hedenske Meninger og

Skikke, som Line Nationers Almuefolk da hylde og

iagttage. Saavel disse, som andre Folks mindre paa-

faldende, der dog ere Levninger af ældgamle Højti-

deligheder, komme vi nu til at ommelde.

I Finland har den 1ste Novembers Hojtid et he-

densk Navn, efter en af Landets forrige Guddomme,

kaldet Kdyri, rimeligvis den samme som i vore Eddaer

og Sagaer kaldes Kuri (udtalt Kciuri
) ,

Vindens og

Luftens Herre, og som i dem siges at have nydt gud-

dommelig Dyrkelse af Finlænderne. I Landets nord-

lige Deel er den endnu A arets storste Hojtid (rime-

ligvis som det ældste Nytaar) samt ansees for Aars-

væxtens og Tidstavlens frydeligste Fest. Da foretager

man ikke hlot allehaande overtroiske Ceremonier, men
synger ogsaa mange ældgamle tildels lystige Viser.

Saasnart det hiiver morkt, Aftenen den 31te October,

oplukker Værten, som har taget sine hedre Klæder

paa, Gaardsdorren med blottet Hoved og sædvanlig

Hoflighed ved anseelige Fremmedes Modtagelse. Dette

skal gjelde de ankommende Aander eller Alfer, der

dog rimeligvis for det meste holde sig usynlige, og

de indbydes saaledes til at nyde det Got som Huset

formaner at byde dem. Badstuerne vare i forvejen

hievne rensede og skurede. Da Husfolkene begive

sig did, efterlades Vaaningsliuset tomt for Mennesker

og det dækkede Bord overlades til Festens Skytsaan-

der, som dog i Grunden intet andet ere end Landets

forlængst afsatte Afgud er. Imidlertid maa ingen gaae

ind i Spisestuen. Efter at man er bleven færdig med
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Badningen, tillaves Badet atter for Aanderne eller Alferne

med Vand og Qvaste
;

derefter maa intet Menneske
gaae ind i Badstuen. Efter nogen Tids Forlob udle-

der Værten igjen, med megen Ærbødighed, de for-

meentligen dæmoniske Fremmede, og ledsager dem med
en Afskcdslibation ud af Gaarden. Den samme Aften

sættes Spise ben for Nissen (kaldet Raggina) i Fæstal-

den. Meget tidlig om Morgenen den 1ste Novem-
ber slagtes et Lam, som rengjores og koges, samt

sættes siden helt paa Bordet, uden at noget Been er

skaaret deraf. Dette betragtes som et Olier for Af-

guden Kdyri eller Kikri. Siden fortære Husfolkene

Lammet. Dog aftager efterhaanden denne og anden

Overtro meget, af den gode Grund, at Bonden
, naar

lian erfarer at Sk)rtsaanderne ikke liave viist sig ham
gunstige, men paafort eller tilladt Misvæxt, Qvægsyge

o. s. v., ofte faaer det Indfald at nedhugge deres æld-

gamle OITertræer i Gaardcns Nærhed, samt ophorer

aldeles med deres Dyrkelse. De, som endnu holde

ved deres gamle Tro, pleje derimod den Ibregaaende

Aften, blandt andre Iletter, at spise syltede Svinefod-

der (hvorved vi maa bemærke, at Galte fordum i

vort Norden lielligedes Freyr og Freya). Alle Becn

af Levningerne maatte samles med storste Nøjagtighed

og lienbæres under Oirergranen eller det hellige Gran-

træ. Denne Oflringsmaade stemmer ganske overens

med de hedenske Finlappers Ritus *).

Lige til det 18de Aarhundrede (om ikke længer)

opvartede de overtroiske blandt Sverrigs Almue Al-

ferne eller Vætterne, med Ollringer afMad og Drikke,

Disse mærkelige Efterretninger ere tagne nf Arfvidsons'

svenske Omarbeidelse af Riilis’s Finnlnnd
,
2den Udg. Stock-

holm 1827 (i 2 Dele) saml tildels nf Georgi Besclir. n. N.

d. Ituss. H. (1775;.
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samt tillige med varme Bade, Sengo og Klædningsstyk-

ker. Paa Badet, Sengen og Klæderne nær kan det

selv samme siges om Nordmændene. I det Ledenske

Island ommelde Sagaerne den Skik, at Landboernes ,

og Landvæsenets overste Gud, Freyr, indbodes til ct

Ollermaaltid af en bel slagtet Oxe, saa at dc dækkede

Borde overlodcs allene til liam og Lans Alfer, eller

o vrige dæmoniske Fdige.

Vi .bemærkede for at Valborgs Dag eller den

jste Mai var en af Nordens storstc Fester, i Anled-

ning af Foraarets eller SommerLalvaarcts Indtrædelse.

Val borgsaften flammede dc festlige Bca! , som forhen

vistnok indrettedes for Ledenske Offringer, og da som

siden meentes at skræmme Sortalferog Uvætter, eller

overhoved de onde Aandcr, hvorved den fremspirelide

Sæd endog lige til vore Dage troedes af de nordsjæl-

landske Boud er at beskjærmes for Brand og an-

den Skade, ligesom lignende Meninger ogsaa for-

dum hyldedes af Tydsklands Landalmue. Efterhaan-

den, som Solen i sin aarlige Gang syntes at nærme

sig til vore nordlige Egne, mentes hine Morkets Væ-
sener at flytte til dunklcrc Steder eller endog til

Afgrunden ,
som flygtende for Lysets seirende Mag-

ter. Derfor maatte man, i slige Tidspunkter, især tage

sig Vare for deres lumske og usynlige Angreb. Heraf

mange overtroiske Skikke ved denne og lignende Lej-

ligheder. Næste Dag plejer endnu den Danske Al-

mue at ride Sommer i Bye, hvortil mangfoldige Skikke

i Sverrig, Tydskland og Storbritannien svare
$

deraf

f. E. den gamle Engelske Talemaade: io bring the

summer home. I Sverrige og liere Lande forestilte

man, ved etslags sceniske Optog, Striden mellem Vin-

ter og Sommer, samt begges Tilhængere (som Morkal-

fVr og Lysalier) samt feirede Sommerens Sejer. I

Finlund brændte ligeledes fra Arildstider de hojtide-
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lige Mnihaal, da Dogen der ansaaes for Sommerens

Begyndelse og Letragtes endnu saaledes af Folkets he-

denske Stamforvandte i det nordostlige Asien. Ogsaa

for Hdjskottcrne er denne Dag en af de største Al-

muefester, da de endnu anrette hedenske Offringer

ved det berømte Bealtin (Bels, Baals eller Baldurs

Baal) o. s. v. Samme Dags Morgen ville Irlænderne

vide, at den mythiske Heros O’Donughue, nicd en glim-

rende Skare af ham undergivne Lysalfer holder ct

festligt Sejerstog over Landet, til Seernes Forlystelse

og Beundring. I nyere Tider Letegne Skotterne ogsaa

Pindsesøndag (som den højeste kristelige Sommerfest)

med det Navn fBealtin

)

som fordum havde tilhort hin

hedenske Højtid.
'

I England, men dog især Skotland, (hvor dc gamle

Skikke længer holdes ved lige), er 1ste NovcmLcr,

som Vinterhalvaarets eller Efteraarets Begyndelse et

fuldkomment Modstykke til den 1ste Mai. Den 31te

Octoher, eller rettere dens Aften som Alle Helgens Vi-

gilie, kaldes Halloiveven, i Skotland Ilalloween, og fryg-

tes især i det sidstnævnte Rige, som berygtet for dc onde

Alfers eller Fairiers samt overhoved alleslags Spøgel-

sers og dæmoniske Uhyrers Omstreifen og Farter. Nu
mentes og, efter Nordens gamle Tro, Mørkalferne for

Alvor at vende tilbage til Jorden, og da blev saaledes

Himmelgudernes Bistand dobbelt nødvendig for Men-
neskene. Som Lekjendt kjendo Britterne endnu (lige-

som Angelsaxerne forben) vore Alfer eller El fer (El-

lefolk) de Svenskes Alfer o. s. v. under Navnet Elf, i

Flertallet Elves o. H. Hedenolds Alfer har Oelilen-

schlacgers Harpe i vore Dage værdig Lesjunget og El-

verJiojens nyere Forestillinger i Ahnuetroen bragtes ny-

lig, med megen Held, ]^aa den danske Scene af den yngre

Heibcrg, i Anledning af en Dag som fordum var hel-

liget til Elle -Kongens Dyrkelse. Om ham og de ham
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undergivne Dæmoner giver Thiele ellers interessante

Efterretninger i sine Danske Folkesagn. Levningerne

af den hedenske Tro paa disse Væsener findes endnu

adspredte over liele Nord- Europa. Forskjellige For-

fattere have sogt at vise det i de n}reste Tider, og ct helt

Værk (FVury JMythofagy,afKeyghtlcy), cr i to Dele (med

Afbildninger) udkommet derover i England 1828., samt

strax oversat paa Tydsk (af O. C. JVolJ]

)

under Navn
af Mylhologie der Feen und Elfen . I dets 1ste Deel

som just nu kommer mig for Ojne, findes mærkelige

Skildringer af Oen Fugens Alfe- Verden, som udtryk-

ke-lig sees at være grundet paa den Eddisk - Nordiske*

Skotterne inddele disse Væsener i forskjellige Klasser.

Det forste Slags nærmer sig vore hedenske Forfædres

Lysalfer i Pragt og Udseende. Seerne skildre dem
som smaae og skjonne. Deres gule flyvende Haar er

opsat med gyldne Diademer eller Haarkamme
;

deres

Dragt er et let Gevandt, gront og gjennemvirket med
Blomster; Sandaler af Solv liave de paa Fddderne*

De hære Koggere og Buer, rigelig smykkede med Guld*

De opholde sig helst paa visse Yndlingssteder , som

gi onne IJoje og skjonne Lunde, Saa og ved Vandfald

og Indsoer samti skyggefulde Dale. Der sces de ofte

af de hojbegavedeji det alt omkring straalcr af en over-

jordisk Giands. Dog linve disse Alfer deres eget llige

der afbildes saa skjont som Paradiset. En kunstig Sol

oplyser dc yndigste Haver og herligste Slotte, med

Vægge og Gulve af de skjonneste Stenarter, men Tuge

af slaget Solv (ligesom Gi/nle, vore overhimmclske Lys-*

alfers straalende Hovedsæde, efter Vala's Spaadom et

tækket med Guld). Endnu har den skotske Land-

mand de gamle Forestillinger om de gode Alfer som

Blomsternes
,
Frugtbarhedens og Lysets Freinbringere.

I den bekjendte Skotske Kjæmpevise ihe young Tam-

B
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låne, udgivet af Walter Scott*), siges Alferne eller

Fairierne (ligesom vore Forfædres Naturaander af

samme Art) at kunne forandre deres Skikkelser og Le-

gemer , hoc i Jord og Luft, i Nøddeskallen som i

Hallen, slumre i Rosenknoppen, boltre sig i Strøm-

men , fingre i Vinden og fremglidc paa Solstraalen.

Hine forsUbeskrevne Genier passe til Beskrivelsen

over Lysalfernes Jrske MaicJagstog, hvis oldnordiske

Sidestykke de danske saakaldte Sommerdrenge, pyntede

med Baand
,
Blomster, hvide Klæder o. s. v. oprinde-

lig have sogt at efterligne. Saaledes optræder endnu

den oldnordiske og islandske Skytsaand kaldet Py/gle,

i de fra Gotberne nedstammede Maliriske Bjergbeboeres

Lege, og forhen forestille ligeledes de Danske Bon-

ti er, til 1700 og længer. Alferne i Julelegene under

det ældgamle Navn af Julevælter .

Den tredje Art af de skotske Fairier svarer til

vore Sortalfer eller Uvætter, som i det morke Efter-

aar mentes at vende tilbage til Jorden, og ved denne

deres Flytning at blive særdeles frygtelige for Men-
neskene* De overtroiske Skotter have særdeles mange

Fortællinger herom* Saaledes sige de f. Ex. at Hage-

tornens eller Hvidtornens rode Bær gjores uspise-

lige for Mennesker af de onde Aander, ved Landse-

elier Kjollekast. Om den samme Plante liar den Tyd-

ske Almue megen Ovcrtroe
,
som særdeles hellig, be-

skyttende mod Torden o. s. v. De overtroiske blandt

Skotterne troede at see hint Uallowmassrade eller

IJelgenaftens-Ridt
,
da det især plejede at skee til Ilest

i et vidunderligt Optog. Dronningen af JElJland eller

*) See især lians dertil korende vidtloflige og lærerige Ind-

ledning : On llie Tairies of popular supersiit ion (Minslrehy

of the Scottish border
, 5 Edit. ,

It, 109 og £.),
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Alfelandet *) mentes af mange at anfore Togets der

svarer til det natlige Ridetog af sortklædte Diser paa

sorte Heste, som frygtedes ved Vinternatsgilderne i

det hedenske Island, som dodcligt for dem, der da

vovede sig ud paa aaben Mark, skjont andre hvidklæd-

te Diser (eller skjonne gode Feer) ridende paa livide

Heste, sogte at al værge de andres Overlast**). I Skot-

land troer man at de, som paa Allehelgensaften ufor-

sigtig sætte sig ud for at modes eller optages af Alle-

toget
, som undertiden bestaar af Jægere til Hest (hvis

kJingreiide Ridsler og Solvbjelder man borer fra Luf-
ten, tillige med anden usædvanlig Tuden, Susen og

Larmen j medtages af Fairierne og bringes bort til

A Illandet, hvor man mener at nogle slige Mennesker

have tilbragt mange Aar, uden at kunne vende tilba-

ge ***). I Ucxefbrfolgelsens Tid beskyldte man der-

*) Om denne Dronning afElfland, hendes Skjonhed, samt hendes,

Alfe-Kongens og Iloifets Pragt, Landets Herlighed ni. m.

see den ældgamle Kjæmpevise The Qveen o/ Elfland, med
min og vor Literaturs ædle Vens, Robert Jamiesons, Indled-

ning, i hans Popular Ballads and songs II, 2-26.

**) Keyghtley meddeler 1. c. II, 196, en mærkværdig Beskri-

velse over en luiiry rade
,

i Sommerens Begyndelse, som

snarere ligner et Tog af Lysalfer (Sommerdrenge <& c.)

end af Sortalfer, hvormed Aarstiden og stemmer overens.

Toget saaes i Nithsdale i Skotland, af de Landfolk, som

havde hængt visse magiske Ovisle over deres Done. Mu-
sik og Bidselklang ledsagede Cavalcaden

,
gjennem Luften,

opklaret af en overnaturlig Lysning, stærkere end JMaune-

skin. Rytterne vare gronklædte og smaae
,
paa Anforeren

nær
$
han svang en Svobe

,
der glimrede som Stjernerne.

Deres Heste vare hvide, med flagrende Manke og Hale. To-

gets Sang lignede en Psalmetone
,
som hores langt horte.

*’*) En komisk Beskrivelse over dette Tog forekommer saaledes

i et gammelt Digt afMontgomery, som (mærkelig nok) for-

ener den oldnordiske Allileration med de nyere Rim

:

B 2



imod visse for Trolddom mistænkte Qvindcr at Lave

frivillig givet sig under Alfodronuingcns Herredomme,

samt bivaanet Lendes natlige Tog og Dandsegilde, som

da saaledes svare til Nordbotroens bckjeiidtc Bloks-

bjergs- eller IllaakuIIelridt paa Valborgsaften eller den

Isto Mai. Hanske og Svenske mente, lige til vore

Hage, at disse skadelige Tog skulde bortskræmmes og

liindres ved de tændte Maiblus
;

og den samme Skik

liave de altsaa rimeligvis iagttaget Allehelgensaften,

skjont vi nu ej mere have udiry kkelig Underretning

derom. Derimod vide vi at slidje Baal endnu almin-

delig tændes af Landalmuen i Skotland, livor de kal-

des Ilalloweeiibleezc eller Helligaftens Blus. Traditio-

21erne ville at Druiderne fordum Lavdc paalagt enhver

Indvaauer af Sognet den Dag at udslukke al II usild,

men kun at tænde den igjen vedNodilden* *), især an-

vendt til biilt bellige Baal. kaldet Fredens og Rolig-

liedens Ud**) (ellers Samhin af Irlænderne, Shannctch

af Htfjskotterne
)

)

al Ild og alle Lys i Districtet ud-

gik saaledes fra det for det bele Vinterbalvaar ;
Den

1ste Maji jagttoges den selvsamme Skik ved Bealteiu

eller Majibaalet (ellers kaldet Livets og Lyksalighe-

In the kinder end of harve st , at Allhallowecn

When our good neighbours dois ride, if 1 read right

Sonic buckled 011 a heemvand and some 011 a Leen,

Ay trott and in troops from the twiliglit,

Some sadled on a sheape, all graithed in green

Some hobland on a hempstaik hovand to the sight.

The King of Phairie and his court with the Elf-cp'cen

"Willi many elfish ineubus Avas ridand that night.

*) Åt Nodilden virkelig er af hedensk Oprindelse vil blive

go
t
gjort i det fblgende.

W) Derved kan man bemærke at de (i Norden paa den Tid

dyrkede) Alfer kaldes af Skotterne Fredens (eller det fre-

delige) Folk, af Tydskerné tildels das slille f olk o. s. v.
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dens Hel), og gjeldte da ful* den Lelo Sommer. Det
forsfaal* sig at cn vis Skat eller Gofgjorclse Lerfor

maatte tilfalde Præsterne. Man siger at dét ikke var

nogen Husfader tilladt at Lrugc Ild forend Lin saa-

kaldte Baaltieude var erlagt; det var saaledes (i. Ro-
mersproget), en sand interdiclio ab Igne. Den Irsko

Almue tænder tildels endnu aarlig sin Iiusild ved de-

res Lojtidelige Lystbaal (bonjire.). Nogle Forfattere

Lerette at Foraarsbaalet i Irlaml var helliget til Solens,

luen Efteraarsilden derimod til Maanens Guddom (lige-

som de hedenske Finlapper især dyrkede Solan om
Sommeren, men JMaanen om Vinteren). Persernes

Mager tillioldt fordum alle Rigets lndb}rggere at ud-

slukke deres Iiusild sidst i Aprilmaaued og atter at

tæude den ved Ildtemplernes hellige Lue. Paa samme

Tid jagttoges, som formeldt, den samme Skotske Skik,

som og siges at Lave været gjængse i Tydskland i

Iledendommcn
,

hvoraf den viede Paaskeild i Katlio-

licismen blev en reformeret Levning og vedligeholdt

den hedenske Overtro under en kristelig Benævnelse *).

I England forandredes derimod, med Tiden, den gamle

November-Ild fra en syrn bol isk-religios til en religiøs-

historisk Betydning, da man der, siden den berygtede

*) I den helliee Patricks Levnet berettes at de hedenske Irlæn-

dere, fiwsti det 5te Aarhundrede, ved Paaskelider, Lavdo

helligholdt en stor Fest, kaldet Bach
,
da al Ild skulde være

slukket, indtil man havde seet den brænde paa ny, i Kon-

gens Residenz Teomaria (eller Teniora), hele Irlands Hoved-

stad, da den igjen maatte antændes. S. Patrik forsaae sig

mod denne Anordning ved paa selve Paaskeaften at antænde

Pnaskclysene ved de Kristnes) hellige (velsignede eller vie-

de) lid, og paadrog sig derved Kong Leogars Vrede. ( J ita\

Si. Pairicii Ccip, XL, apud T/iom . JWesyingham p. 20) cfr.

Cap. XXXII p. 1 G hvor disse Hedninger kaldes .Stenes

ikcrc, lup'uhun euhures).
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Krudt sammensværgelse mod Kongen og Parlamentet af

Katliolikerne , til Erindring derom den 5te Novbr.

brændte Pavens og Guy Fawkes'

s

Billeder o. s. v.

Hertil kom den 17de Novbr. med cn lignende Skik

som Aarsdagen for Dronning Elizabeths Tbronbestigelse;

paa denne Dag brændte man ogsaa Djævelens Billede,

til hvilken Prætendenten in effigie senere Jagdes sum

Tilgift; undertiden have og i de nyeste Tider for-

hadte Ministres, politiske Taleres o. II. Portraiter maattet

prove samme Skjæbne.

Selv i nyere Tider liave mange i Skotland plejet

at antænde AIlc-Helgens-Blusset paa den samme Maa-

dc, livorpaa ellers de Overtroiskes mod Q vægsygen an-

vendte Neidfire eller Nodild (Tydsk Notlifeuer) endnu

plejer at tændes i visse Egne af Skotland og paa flere

Steder*). Det selvsamme har forben skeet (og skeer

vel endnu) i T}rdskland og Finland ved Ilojlidsbauner-

ncs Antændelse. JJeraf kan man med Sikkerhed slutte

sig til Skikkens hedenske Oprindelse, men denne be-

vises desuden fuldkommen historisk derved, at hin,

Nodild, som vi paa sit Sted skulle vise, forbodes iNord-

Tydskland og Nederlandene ved Kristendommens for-

ste Iudlorelse sammesteds, som en hedensk og ugude-

lig Ceremonie.

I Pertshire i Skotland iagttages den Skik at en-

hver Landsby tænder sin egen Glædesild paa Allehel-

gensaften. Efter at den er udbrændt samler man

Asken med stor Omhj'ggelighed og giver den en kreds-

dannet Figur. Der omkring sættes saa mange Stene,

som der ere Personer i de Familier som have beko-

*) Om Nodilden og de ved dens Antændelse i adskillige

Lunde brugelige Skikke handler el særskilt Tillæg: om
Nordboernes ældgamle J iddyrkelse <»g dens Levninger over-

hoved.
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sfet Jet fælles Illus. Næste Morgen Leseér man Sid-

det, ug li uJes da en Sten at være bragt af Lave eller

rokket, mener man at den Person, som Stenen skulde fore-

stille er jey (Islandsk Jeigr, Jeig, NorskJeig, SvenskJeg, '

Hollandsk refg, i Bayern fattig, o. s.v.) det er at sige:

bestemt til Doden, i Lobet af de næste 12 Maaneder.

Paa en anden Maade benyttes Arnens Aske fra denne

Aften til Divination i Kjærligludsauliggender. Man
lader nemlig Snegle kravle omkring i den

, og ind-

bilder sig, i de Figurer som fremkomme derved, at

kunne opdage Trækkene til Begyndelsesbogstaver af

den tilkommende Kjærestes eller Ægtefælles Navn.

Utallige ere ellers de overtroiske Skikke og Spaa-

domskunster, som Skotske Almuesfolk foretage jjaaAl-

Jcbelgensaften, da den usynlige Verden bar en særegen

Magt, som tilsteder dens ivrige Dyrkere attraaet Om-
gang med Aanderne og Spaadomsk undskab om det Til-

kommende. Mange Britliske Forfattere Lave ivrefc

mod Line Skikke, livilke de med god Grund kalde

aigudiske
(
idvlolatrous). De Lerske ogsaa paa Orken-

oerne, hvis Beboere, som bekjendt, ere af Norsk

Herkomst*). Det samme kan for en stor Deel siges

om Indvaanerne paa S3
rderderne eller Hcbriderne, som

blandt andet lige til vore Dage helligholdt Ælehelgms-

hojtiden

,

paa folgende aldeles hedenske Maade. Ind—

Lyggerne paa Oen Lewis boldt da en stor Forsamling

i Nærlieden af Kirken St. JMulway **). Enhver Mand

*) Saaledes ])leje de da f Ex. at besprænge O væget lued et

visIslags tillavet Vand
,

for at forebygge Sygdomme
,
men

deres Fiskcrbnade, forat de derved skulle faae Lykke til Fi-

skeriet, især naar de tillige betegnes med et Kors, (eller

Thors Hammer ?) af Tjære o. s. v

**) Denne mærkelige Beretning findes i Martin*s Western Is-

lands p. 2S-29. J fr. Dr. J. Jamicsons Scottish Diclio-

ua/y, Supplements Vol. 2 under Ordet Shony*
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bragte Fodemidler med sig, samt ct vist Qvantnm

Alalt, som blev brygget til 01. En af dem uiaattc

vade ud i Soen til Midten, med en Skaal 61 i Jiaan-

dcn og udraabe foJgcnde: ;

*Jeg giver dig denne Skaal

Ol, baabende at du vil være saa god at sende os

Overflod af Soen
,

for at berige vor Grund i det

fblgende Aar.” Deipaa kastede ban forst Oliet og

dernæst Skaalen ud i Havet*). Helte skete om Nat-

ten. Da ban kom i Land gik de alle til Kirken,

bvor et Lys brændte paa Altret. Efter at bele For-

samlingen for en Stund havde iagttaget en dyb Taus-

Led
, gav En ct vist Signal, hvorpaa Lyset stvax blev

slukt, men alle begave sig ud paa Marken. Der an-

sti I tes da stor Lystighed, hvorved det til Hojtiden

bryggede Ol blev drukket, og Resten af Natten til-

bragt med Dands og Sang. Næste Dag vendte alle

glade hjem og ventede tillidsfulde en rigelig Host i

det kommende Aar. Den uden al Tvivl fordum he-

denske Afgud, som saaledes endnu dyrkes (eller i det

mindste dyrkedes for kort Tid siden) kaldes af Ind-

bygerne sliony ; Dr. Jamieson anseer barn for en old-

nordisk Havgud , og udleder Ordet af det Isl. Sjou et

Syn, en Aabcnbaiing. Snarere liar det (ligesom

Shetlændernes Triton, kaldet Shoupilt eller Schopil-

tin , Sjopiltiii) sin Oprindelse af Ordet Sjur, (.syd) So,

llav, for at betegne en Sogud eller Ilavaand. Muelig

var det en Benævnelse for de hedenske Skandinavers

IJavgud Njord eller Njord, som ogsaa mentes at raado

for Duuslkredscn og følgelig liave en stor Indflydelse

*) En lignende Skik bvnges endnu af de hedenske l’uiæler

i Asien (som dog ej hue ved Havel), i det Schamanen

ved det alniindelige Offer forretter Libationeu ved at

kast« jMelk af en Skaal op i Lullen , men siden kastes

denne Skaal mod Smulen, suni llinimelguileincs i jldiingskunt.

J
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paa Jordens Frugtbarhed. Den E6*n hvormed han lier

paakaldtes, synes at tilkjendegive en saadan Aarsud-

regniug paa Hebriderne, at deres Nytaar (tilligemed

Vinteren) indtraf ved eller paa Allehelgensdag eller'

den 1ste November, hvoraf da dette mærkværdigo

IiedningoiRr af Kristne tydeligst kan forklares.

At slige hedenske Højtideligheder ogsaa af de

kristne Danske i Middelalderen plejede at holdes ved

Kirkerne, see vi af en Synodal - Anordning, udgivet af

en Erke-Biskop Johannes af Lund *)
,
(formodentlig i

det 13de Aarhundredc) hvori han, under Bandsættel-

ses Straf, forlader de Dandse og stygge Sange, Bil-

leders Nedtagen fra Altrene og anden overtroisk Færd:

som plejede aarlig at skec paa visse Aftener og Næt-

ter af Aaret ved visse Kirker, Kapeller og Kirke-

gaarde, efter Hedningernes Skikke.

Adskillige af de Divinationsmaader, hvilke Høj-

lænderne foretage paa Hallowecn, ere hekjendte blandt

os, f. Ex. det saakaldte Riddle eller Spaaen af Soldet,

Jeg vil ikke trætte Læsernes Taalmodighed med at

opregne flere deraf**), kun een undtagen, da den ty-

delig nok rober sin hedenske Oprindelse. Den kal-

des soo/y scone, som ligefrem i Islandsk kan udtryk-

kes ved sotug scan
,
med den selvsamme Betydning.

Dertil horer en Kage, som spises eller uddeles paa Al-

lehelgensaften (undertiden og ved Fastelavn, som den

første Foraarshojtid). Den laves af Hvcdemeel, Æg
og Sukker, men indeholder en forholdsmæssig ringe

Deel, hvori der kommes noget Sod (hvis magiske Dy-

*) Samling af gamle Danske Kirkelove, ved Tliorkelin, Kli,

1781, p, 120.

**) De. som onske nærmere Underretning derom, kunne finde

den i de anforte Skrifter, samt Anmærkningerne til JJurtm’s

beroiule Digt Jfullowecn,



26

der i Hedenskabet vare liojtagtedc (end og efter den

ældre Edda) samt en sædvanlig Forlovelsesring. Den
bagende Qvinde maa under Lavningen tie gaudske

stille; ellers taber Trylleriet al sin Kraft. Ved Ud-
delingen skjæres Kagen i Smaastykkcr, hvoraf et træk-

kes af enhver ugift Person i Selskabet ined tilbundne

Ojne. Den, som faacr Ringen og den sodede Portion,

menes at blive forst gift. Vil denne Person lære sin

tilkommende Mage at kjende, maa den, førend den

begiver sig til livile, lægge det trukne Stykke af

Kagen, i Strømpen til venstre Fod, under sin Hoved-

pude ;
da vil den tilkommende Ægtemage vise sig i

den Sovendes Drømme. Ogsaa de øvrige af Selskabet

kunne benytte de af dem udtrukne Stykker paa den

selvsamme Maade. Vi bringes herved til at tænke

paa den Overtro
,
som Sagaerne fortælle bar hersket

blandt de hedenske Danske og navnlig i Sonder-Jyl-

laiid : at de første tre Vinternætlcrs Drømme vare. de

mærkværdigste ved Forudsigelse af Eftertidens Begi-

venheder. At Overtroen om Allehelgensaftens magi-

ske Væsen endnu er i fuld Flor i Skotland, selv i

dets Hovedstad, sees tydelig nok af en Beretning i

Bladet Times
,
hvorefter det paa hin Aften 1828 spø-

gede særdeles stærkt i et II nus i Leith, som nu er

hleven forenet med Edinburg. Dog blev Politiet kort

der efter saa heldigt at hæve det hele Tryl J er ie paa

en aldeles naturlig Maade

1 de s}'dligere Lande, som allerede i Oldtiden og

Middelalderen frembøde Frugter i Mængde, forbindes

Festens Helligholdelse dermed ])aa lbrskjellige Maadcr.

I det nordlige England nydes Allehelgensaften cn stor

Mængde Æbler og Nodder, med visse dertilbørendcLege

og Spaadomskuuster. Saalcdes f. Ex. neddykke Drenge i

Vandet for at nane deri udkastede Æbler, eller fange

andre, som hænges paa en Art af Tværbjclko
,

hvis
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Ender cre besatte med brændende Lys, blot med Mun-
den o. s. v. Andre kaste Skallerne af de fortærede

Nodder i Ilden, og spaa om Fremtiden af den Maade

liyorpaa de brænde* Endog Kaallioveder, som træk-

kes i Blinde, maa agere Spaamænd og afsltfre Skjæb-

3icns Londomme. I Irland spises, begge Festens Dage,

en Ret Javet af Frugter, som kaldes Lambswool eller

Lammeuld, hvorved særegne Ceremonier iagttages.

Messen paa Allehelgensdag skal man forhen i Fran-

kerige have kaldet Æble- eller Frugt - Messen
,
hvor-

ved man især skal have sogt at tækkes den Engel,

som befordrer Frugternes Væxt og Velsmag. Herved

kunne vi ej andet end tænke paa Frugtguden Freyr

og de lordens Grode fremavlende Alfer eller Land-

vætter, som paa den samme Aartid d}rrkedcs af vore

hedenske Forfædre, hvoraf Levninger fandtes i de

danske Bbnders Overtro om Vætterne , til hvis Ære
Frugttræerne ombandtes med Straa o. s. v. lige til det

1 8de A århundrede. I Frankerige stod ellers den

kristne Hojtid lige til vore Dage i saa boj en Anseelse,

at Pave Pius den 7de, i Aarct 1802, ved Concordatet

med Napoleon, paabod den som en af de for Fran-

kerige almindelige Fester, endog, som vor yngre Clau-

sen bemærker, med Opoflrelse af selve Pindsefesten *).

*) Den paafolgende alle Sjæles Dag (den 2den November)

er vel der for længst afskaffet som katholsk Fest, men dens

llojtidelfglied og Navn er nu i visse Maader i Paris (og

maaskee paa flere Steder i Frankerige) ved en Vedtægt

overfort til Allehelgensdag
,

forsaavidt man da plejer at

besi'ige sine Slægtningers og Venners Grave, paa la Cliai-

se’s Kirkegaard, for at smykke dem med Gront og Blom-

ster, hvorfor hin Dag nu der undertiden kaldes la l'cte

des I\ lur/s. Nu omstunder helligholdes den 1ste Novbr. i

Rom (og flere Latliolske Steder) med stor Lystighed, livor-
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Den 31te October plejede Drengene i visse af

Tydsklands Støder at drage gjennem Gaderne, og for-

kynde Vinterens Ankomst den næste Dag, med visse

dertil horende Skikke. Den samme Aften og Nat gik

man fordum i Island (samt gjor det tildcels endnu) i

stjerneklart Vaair ud i fri Luft for at iagttage Mælke-

vejens Udseende, samt der af at forudsige den folgende

Vinters (vel endog hele Aarets) Væirlig og andre deraf

folgende Begivenheder. De forskjellige Himmelkanters

Constellationer antydede da visse (i Indbildningen) dcr-

tilsvarende Aarstiders eller Maaneders tilkommende Be-

skaffenhed. Vi ville ikke opholde os med at beskrive

Reglerne derfor, men bemærke blot, at næsten alle Na-

tioners Myther og religiøse Ideer have bidraget til Mel-

kevejens forskjellige Navne og phantastiske Forestillin-

ger i Folketroen
,
som Gudernes, Geniernes, Heroer-

nes, Sjælenes eller endog Apostlernes Vej o. s. v. eller

og som himmelske Floder, som Himmelens Moder (Ura-

nia, Urda) eller hendes Melkesti omme
,
der give Ver-

den Næring o. s. v. Den hedenske Oprindelse til slige

Digtninger og de deraf flydende astrologiske Spaadommc

behover intet Bcviis, Den 1ste November plejede for-

dum saavel Tydske som Danske Bonder at gnac ud i

Skoven for der at hugge en Spaan ud af et Bogetræ;

af dens torre eller fugtige Beskallenhed, spaaede de da

en kold eller mild Vinter *). Denne Maade svarer til den

imod den 2den paafOlgende fejres med andægtig Sdrgmodig-

licil, som en sand Dodningfest*

Ben gamle Danske lioncle—l^viclica udtrykker denne Regel

' sauledes, i sine Knittelvers (Udg. 1772 S. 17).

Yilt (lu vide hvordan Vinteren være maa

Saa skalt du Allehelgensdag i Skoven gaae,

Og der skalt du en Bog oplede

llvurpaa du der skul faae al \ Ide.
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Divinationsart som "brugtes af de hedenske Skandinaver,

og hvilken de kaldte at fælde cn Offerspaan [at jella

blotspåii). Ligeledes spaade man denne Dag af Væir-

ligets Bcskeffenbed. LTdgjod Solen da sit klare Skin

over Skoven eller Træernes Toppe troede man at det

betegnede tilkommende Overflod af Olden o. s. v* hvor-

ved man atter maa tænke paa den fordum dyrkede Sol-

gud Frcyr og hans Gyldeiiborsle. I Tydsklaud iagttog

man endvidere visse overtroiske Skikke, hvormed man
troede at befordre unge Frugttræers Fremvæxt.

Paa vore gamle Prinistave , eller Træ-Kalendere

med Buner, cre Tegnene for denne Hojtid af forskjcllig

Art. Af en ældre Oprindelse synes de at være som

forestille et Skib uden Seil eller en nedvendt Baud,

hvorved man vel har villet tilkjendegivet Skibsfar-

tens Ophor eller store Fare ved Vinterens nu ind-

træffende Begyndelse. Ogsaa erindres man herved om
den paa Syderoerne dyrkede PJavgud. Til de yngre

Kalenderhieroglypher hore de, som forestille en Kirke

(da Kirkerne næsten stedse vare indviede til en eller

flere Plclgene, og især burde besoges paa Allehelgens

Festdag)
;

et Kors eller en opreist Tavle betegnet med
med 9 Kors o. s. v.

Til denne Blanding af hedenske og kristelige

Skikke og Emblemer for hin store Hojtid ffjje vi de

hertilhorende gamle angelsaxiske Vers af det saakaldte

(ved PJickes udgivne) Menolvgiuni Saxonicum;

And Jjæs oftsum bringf)

Embe feover nilit

P'olce genibtsam

Deraf skal du en Spaaii dig skjærS

Er den tor, da skal Vinteren Varm være,

Men ‘er den samme Spaan fugtig,

Da kommer en kold Vinler visselig.
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Blotmona8 011 tun,

Beornum to viste,

Novembris,

Ni8a bearnum

Eaftignesse,

S u a lian o$cr 11a dt*8,

M onatS maiau,

Miltse drihtnes,

And £>y ylcan dæge

Eafora ve healdafc

Sanela sytnbel
,

para J^e sy$ oftfte ær,

Vorbtaniu vorulde

Vi IJan drihtnes.

o: ”Naar lire Nætter fra den Dag ere forlobne

bringer den for Folkene nyttige Blotinaaned (eller Of-

ferinaaned), November, til Boligerne, ved Herrens

Mildhed, en storre Overflod, for Heltenes Næring,

end nogen anden herlig Maaned. Og derfor holde vi

paa en saadan Dag, efter indfort Sædvane, et Drikke-

gilde for alle Hellige, som i Verden udforte Herrens

Vilija.”

Pier antydes de oldnordiske Hedningers Blotmaa-

nedshdjtid, som samtidig (iAarets Lob) med den senere

iudforte Allehelgens- Fest. Paa en lignende Maade

jævulores (efter Alcuin) Roms Hedenskab og Kristendom

i en til Dagen horende latinsk Collect, som hændel-

sesvis er kommen mig for Ojnc paa et slidt Mem-
bran-Omslag af et nyere Manuskript i det Kongelige

Gelieime-Archiv , uden Tvivl for henliorende til et

katbolsk Breviarium. Jeg tillader mig her at med-

dele hvad jeg har fundet læseligt deraf, som mærk-

værdigt i forskjelJigc Henseender: ”Legimus in ec-

clesiasticis historiis
, quocl sanetus Bonifacius

,
qui

qvarlus a beato Gregorio romane urbis episcopatu/n
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tenebat
,
anis precibus a Foca cesare impetravit donari

ecclesie Jesu Christi templum idolorum Forne
,
qvod ab

antiqvis PantJieon antea vocabaiur
,

qpia hoc ....
simulacrum omnium dcorum. Eliminata demonum con-

svetudin e fedt ecclesicim sanet » . . . dei

afque martyrum J. C
\
ut plebs universa in capite calen-

davum Novembris
,
sicut in die natnlis domini

,
ad eccle-

siam in honore (7n) omnium sanclorum conveniretP

Vi have betragtet den omhandlede Ubjtids heden-

ske Helligholdelse i vore Dage i flere af Europas kri-

stelige Lande. Et fuldstændigt Bevis for en saadan

Oprindelse dertil finde vi i en Beskrivelse derover blandt

et Europæisk Folk, medens det endnu levede i Heden-

donnnen, nemlig Samogiterne, eller Schamajterne
,
der

udgives for at være af blandet Herkomst
;

i deres gamle

Beligion sporer man vistnok Slaviske, Preussiske og

Finske Elementer, hvorved vi maa bemærke, at Preus-

serne fordum vare blandede med Gother, og at deres

Oldtidstraditioner antage megen Forbindelse mellem dem

og Skandinaverne, især med Hensyn til Hersker- og Præ-

ste-Ætternes Slægtskab, samt Statsindretninger ogTroes-

lærc.

Schamajterne vare Hedenskabet fuldkommen hen-

givne lige til det 15de og (i nogle Egne) til Midten af

det 16de Aarhundrcde eller endnu længere. Samtidige

Forfattere*) skildre deres store Hostfest, holdt efter

Hostens fuldkomne Tilendebringelse, sidst i October

og forst i November-Maancd. Den blev ogsaa iagtta-

get af Litliauerne, samt af nogle Slaviske Folk, især

Polakker og Russer, som kaldte deu Ozinek **). Alle

Alexander Guagnini og Joh. Lasicius. See liespubl. Po-

lov. &c. (Elzevir. 1627), S. 278, 305 o. fl.

**) IVIuelig er dette Ord det samme som de Asiatisk - Finske

og endnu hedenske Nationers Oischuli
, UischuJi) deres Nyt-
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Landmænd rare (uden Tvivl efter visse Menigheds-Ind-

delinger) pligtige til nt mode ved 3iin højtidelige Sam-

menkomst, med deres Koner, Bo.ru og Tjenestefolk.

En stor Mængde spiselige Husdyr blev der sammenbragt

parvis (et of hvert Kjon) især Uormjvæg, Faar, Gjeder,

Svin, Gjæs og Htfns. Pna Samlingsstedet var et stort

Alterbord
,
som man havde dækket med Ild eller Halm

(uden Tvivl af det Aars Avl). Derpaa lagde man Brod,

og til begge Sider sattes store Kar eller Kander, fulde

af 01. Offerdyrene bleve dernæst slagtede, men iorat

slog Offerpræsten dem paa Hovedet og andre Lenmier,

med en Stav eller Kjep, samt fremsagde følgende Bon
til Guden Zemiennik (eller Ziemennih) der især men-
tes at forestaa Landvæsenet og Jordens Frugtbarbed *).

nars, Tintet-begyndelses og 1ste Novembers Fest, hvorom

mere anføres i det Folgcnde.

I de Lithauiske Daino's eller Folkesange prises Jordens

Gudinde Zemyna
,
som efter Navn og Egenskaber at domme

mna have staact i nær Forbindelse med den kerommeldie

mandlige Gud. Et oldpersisk Sidestykke til hende finde

vi, pna den tydeligste Maadé, i Zendskriflerne
,
som Ze-

7/i i/i og Zetniad
,

Jorden og dens qvindelige I/.ed (Skyts-

engel, eller Gudinde, efter hudre Hedningers Talebrug),

Sprogroden synes nt burde suges i det Lithauiske Zeme
9

Jord, men dette Ord svarer til mange af de mest bruge-

lige benævnelser for Jorden i de Slaviske Sprog, som: de

Vendiske Semit
,

Semid
}

Siefvie
,
Polske Zieihici , Serbiske

Zernlja
,
Russiske Zernld

}
o. il. samt gjenfindes synderlig nok

i gamle Persiske Dialekter, ogsaa som Zemo
,
Zemeho

,
samt

i det Indostansk - Multanske Dshtmi ,
Malabariske Zemin *

Heraf kommer da atter: Ztmindar , den almindeligste be-

nævnelse for Indiens Lehnsmænd (efter Ordet Landhavere

eller Jordholdere, sanledes svarende til det gamle Nordens

lendir menn)* Det ældste Indiske Navn for denne Stand

skal have været Bliunia (ogsaa Bhupaii) af Bhii ,
Jord, til-

dels svarende til de oldnordiske Bui, Buandi (sammendra-

get Bundi) hvoraf endelig B6ndi
}
Bonde (af Bu}

Landhus-
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Dette pflrc vi dig vor Gud Zemiennik! i det vi takke

dig, fordi du i dette Aar har bevaret os for al Skade og

givet os Alt i Overflod. Nu bede vi dig at du fremdc-

les viser os den saiuiue Naade, samt besk)rtter os mod
Ild, Fare, Sygdomme og Fjender !” Efter at Folket

tildels havde gjentaget Præstens Ceremonier og Bonncr,

slagtedes og tillavcdes Offerdyrene (uden Tvivl ved et

stort Offcrbaal, da alle de nævnte Folk i Hedcndom-

nien vedligeholdt en bestandig hellig Ild ved deres o ver-

ste Guders Altre) hvorpaa et festligt og fælles Maaltid

fulgte. Af enhver llet bleve forst 5 smaae Stykker af-

skaarne, hvoraf et blev lagt ved Bordet paa Jorden og

et i hvert at Husets eller Gjæstebudssalens fire IJjorncr,

med denne korte Bon: ^Modtag o Zcmiennik! vort Of-

fer, som vi yde dig med taknemmeligt Sind, og nyd

det med Velbehag.1 ” Festen varede nogle Dage. Bus-

ser *) og Lilhauerc helligholdt den med hedenske Skikke,

efter at de af Navnet havde gaaet over til Kristendom-'

men, især den 2den November (alle Sjæles Dag blandt

Katholikerne, hvis Vigilie dog allerede begynder den

1ste Novembers Aften) og kaldte den JIgi. Dette skete

af den Aarsag, at hine Hedningers aarJige Hojtid, til de

Afdodcs, samt rimeligvis ogsaa til Alfernes Ære> forhen

havde indfaldet paa den samme Aarstid, men dog formo-

dentlig paa en anden Dag end den forstommeldte Host-

fest, som fortsattes, med andre Ceremonier, i adskillige

Dage. Man indbod Aanderne til Gjæstebud og Bad.

Bordet blev dækket med Mad og Drikke, men en fuld-

stændig Klædning henlagt paa enhver Stol eller Sæde

holdning, Jordbrug, Avlsgaard o. s. v,). "Ved denne ety-

mologiske Undersøgelse har jeg, som ved andre lignende,

været saa heldig at kunne raadfore mig med min Vens,

Prof. Rasks, sjeldne Sprogkundskaber.

*) Herved mna vel især forstaaes de Russer, som boede nær-

mest ved Lilhauens Grændser.

C
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ved Bordet. Den 5te eller 6te November blev Guden

Waizganthos især dyrket af de Lithåuiske Moer, for at

man af Lam skulde crLoldc en overflødig IJost af Hor

og Hamp. Den største eller Lfijeste af Pigerne stillede

sig paa en Stol med den ene Fod og havde Barmen eller

Forklædet fuldt af suiaa Kager
;

i den venstre hojt op-

rakte PIaand holdt hun et langt Stykke Linde- eller Al-

roebark, i den liojrc en Kande Ol
,
og fremsagde denne

Bon : "Gud Waizgantlios! giv os flor, der er Jigesaa hoj

som jeg, oglad os ikke gaaenogne!’ Derpaa uddrak hun

Kanden, fyldte den atter med Ol, samt kastede Ka-

gerne hen for ham og de liam undergivne Alfer eller

Aander. Vaklede Pigen i sin ommeldte Stilling, au-

saas det for et uheldigt Varsel med Hensyn til On-

skets Opfyldelse. De for længst kristnede Letter, eller

Liilændere af den ældste indenlandske Stamme, hellig-

holde endnu, efter en lang Hviletid til de Afdødes

Ære, den lsts November*), ved et Gjæstehud med he-

denske Skikke
,
der saaledes viser sig at hol’e til den

f6‘rommeldte gamle Russisk -Lithaniske //^/-Fest. Om
Aftenen holder Familien dette Hojtidsmaaltid i sin

Lesto Stue, men i Forhuset sætter man og et dækket

Bord med Spise og tændte Lys, til Aandernes Ære eller

Beværtning. Overhoved havde disse Liilændere i Aa-

ret 1774 (og rimeligvis endnu) mange afgudiske Skikke

med forskjellige Oflringer til Naturguder og Husal-

fer; de tændte endog ved hemmelige Sammenkomster

de Ilojtids- og Offcrbaal som fordum tilhorte de Cel-

*) Egentlig, som Ltflands Beskriver, Hupel , fortæller
, 5 Uger

efter Mikkelsdag. Regner man Ira den al Alnmen hellig-

holdte Mildtekaflen (hvilket jeg antager for sandsynligst) saa

indfalder denne Festlighed den lsle November. Om For-

naret holdt Letterne en lignende Hojlid , rimeligvis for at

modtage Sommeren, som ved den herommcldte Vinteren.
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tiske og Nordisk- Germaniske, samt endnu mange Asia-

tiske Nationers Gudsdyrkelse.

Vor egen Saxos Danske Historie (i 14de Bog) un-

derretter os om de hedenske Venders store Hostfest

paa Rugen
,

sandsjmligvis helligholdt ved Vinterens

og Aarets Begyndelse, som Los de slavisk-vcndiske Folk

synes at have indfaldet den 1ste November (der i de-

res ældste Kalendere kaldes Sneemuctneden, i Modsæt-

ning til Maji som Grcesmaaneden). Afguden Svantc-

vit, (lirehovedet *) ligesom den Indiske Braluna) dyr-

kedes saaledes i hans Hoved tempel i Arcona: Engang

om Aaret, da Hostarbciderne vare fuldkommen tilen-

debragte, holdtes en stor og almindelig Hojtid. Ha-
gen i Forvejen fejede Præsten selv det allerhelligste,

nden at maatle aande paa Gudens Billede**). Paa selve

Festdagen forsamledes alle Landets Indbyggere, paa den

store Plads midt i Byen, foran Templet. Her offredes

nliehaande Qvæg, og et stort Gjæstebud anrettedes.

Ved Begyndelsen af Hojtid elighcden, da Almuen laa

paa Knæ uden fol* Templets Port, tog Præsten al Bil-

ledets Haand et stort Drikkehorn, som paa den samme

Hag for et Aar siden var blevet fyldt med Vin
;
ban

saae noje efter om Vinen var svunden***); dette Til-

*) IMueli" sigtede disse Aarsgudens 4 Ilpveder til ligesnaman-

ge A årstider, ligesom Triglava’s 3 Hoveder lil Maanens

trende synlige Skikkelser.

**) Saaledes mna heller ikke den eamle Persiske Troes Præ-

sier besmitte den hellige ild med deres Aandedrag.

***) Gamle nordiske Kander eller store Drikkebægre liaves end-

nu, som indvendig cre forsynede med en Række af Knop-

per, der gane lige op og ned ,
hvorved det afdruknes eller

svundnes Maal noje antydedes. Rimeligvis har Svantevits

Horn havt den samme Indretning, og er, i delte Tilfælde,

efter forskjellige Grader, lilevet bedorut som et Barometer,

der spaude om del tilkommende Aars Frugtbarhed eller

C 2



36

fælde mentes at betegne knap og dyr Tid i det paa-

folgende Aar, og Præsten befalede derfor at man

skulde gjemme noget at det nylig indhøstede Forraad.

Dersom lian derimod saae at Vinen ikke havde afta-

get, men at Hornet var fuldt, forudsagde lian en stor

Frugtbarhed ved den næste Host. Dcrpaa slog han

den gamle Vin ud af Hornet, som et Drikoffer, for

Pilledets Fddder, samt fyldte det siden paa ny. lian

bar sig ad, som om han drak Afgudens Skaal, med

dybe Bøjninger. I en højtidelig Tale frembar lian

tillige -gode Onskor for sig selv og for Fædrenelandet,

samt bad at Indbyggernes Velstand maatte tiltage og

at de maatte vinde Sejer over deres Fjender *). Da
Talen var endt, satte lian Hornet for Munden og ud-

tdmte det i et Drag. Dog fyldte han det strax igjen,

og satte det i Billedets Haand. Ved samme Hojtid of-

frede man en rund Honningkage, der i Størrelse og

Bredde svarte til et Menneskes liojde. Præsten satte

Kagen midt imellem sig og Folket, og spurgte om det

Misvæxt. Forfatteren heraf liar i Island scot naturlige

Vandbeholdninger i Klippehassiner, uf livis hujere eller la-

vere Stand paa en vis Dag eller Aarslid Almuen liar spånet

om el tilkommende frugtbart eller ufrugtbart Aar. De
Svenske spaae ogsaa endnu, paa selvsamme Mnadé, af Van-

dels Stigen eller Falden i visse Soer, Elve o. s. v., (tildels

ved Juletider}. Baade Svenskere og Tydskere have Kilder

af denne Art, som de kalde Hungerkilder
• •

De samme og lignende Onsker frembåre de skandinaviske

Hedninger i deres Offergilder ved Guderne Odins
,
Thors

3

J:reyrs o. ff. liojlidelige Sknaler. Ellers var det længe

Skik blandt den danske og norske Almue, ved at uddrikke

en Skaal eller Glas med stærk Drik, at duske : God/ Aur!

(hvilket man siden, temmelig meningsidst, har forvandlet til
• •

god Tmir !), Onskel læses f. Ex. paa ct Drikkehorn fra

Middelalderen, i vort Museum for nordiske Oldsager.
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kunde seeliam. Da Folket svarte ja dertil
,
duskede lian

at lian selv
,
efter et Aars Forlob, ikke kunde sces af

det*). Derved skulde Onskct om en tilkommende rig

Host udtrykkes. Derefter bilste ban den lielc For-

samling paa Gudens Vegne, samt bad og formanede dem
at de kun skulde blive ved at dyrke ham og oilre til

Lam, da Sejervindinger til Lands og Vands vistnok

skulde blive deres Belonning. Efter at Tjenesten saale-

des var endt, tilbragte Folket det ovrige af Dagen med

OHcrgil dets overdaadige Nydelser. Den holdtes for

ugudelig som ikke vilde drikke mere end til Maade,

men den som drak best, blev ansect for den gudfrygtig-

ste. Til Vedligeholdelse af denne Afgudsdyrkelse maatte

enhver Mand og Qvinde i Landet aarlig give en vis

Penge (ligesom en lignende Afgift fandt Sted i Sverrig

ved den Odinske Gudsdyrkelse o. s. v.)**).

Soge vi om levende eller endnu til værende Sidc-

stykker til disse Nordeuropæernes ældgamle Hbstfestcr,

helligholdte af Hedninger i vore Dage, gjenfinde vi dom

blandt forskjellige Folk, under Ruslands Herredomme,

i de nordlige Strækninger af Europa eller Asien. Ad-

skillige af disse Folk tilbede Guden Thor, uden Tvivl

den samme som fordum dyrkedes af vore Forfædre, og

livis lonligc Tilbedelse endnu i det 18de Aarhundrede

fandt Sted, ikke allene i Finmarken og Lapland, men

ogsaa (af Enkelte) i Danmark, Norge og Island,

*) Saxos Text er lier uden Tvivl bleven forqvaklet ved en

Penne- eller Trykfejl, nemlig illam for illum (da Talen

maatte være om Kagen, der ej skulde kunne sees ad Aare,

men ikke om Præsten) l)elte liave ogsaa baade Sulim og

Grundtvig berigtiget, i del lieranforte Steds Oversættelse.

**) Od in eller Voda skal og liave været dyrket i de Vendi-

ske Templer. I Norge og Island erlagdes i de hedenske

Tider en Skat til Templerne kaldet IToJ/ollr .
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Tschmvascbcrne, Tbors ivrige Tilbedere*), boc

paa begge »Sider af AVoJga (i Asien) og synes at være af

blandet Finsk-Tatarisk Oprindelse. Mange af dein ere

vel (siden 1727) Kristne af Navnet
,
men andres He-

denskab vedvarede dog til vore Dage, hvorfor man end-

nu bar gode Underretninger om deres dertilhorende

Skikke. Deres Aarsudregning bar i Hovedsagen en fuld-

kommen og hojst mærkværdig Overensstemmelse med
den Europæiske i Finland, Skotland og flere Lande.

De inddele nemlig Aaret i to Hælvter, Vinter og Som-

mer, liver bestaaende af 6 Maaneder, Den 1ste No-

vember er deres Nytaarsdag, den 1ste Maji derimod

den forste Sommerdag, thi da begynder Sommerbalv-

aaret. Af Ny taarsbdjtiden
,
som tillige er en bedensk

Takke- og Bededag for Udsten og Aaret, ledsaget af

rigelige OiTringer, kaldes November af dem (ligesom

fdr af Angcksaxcrne) Ollerinaaneden ( Tschuk- Oic/i

)

**).

lidstfesten kaldes Uit.schuk eller Qitsc/iuk og da olfre

de især smaat Qvæg. Deres Tro, Fester og Oderskikke

ere ellers, lige indtil Navnene, overeiisteuimende med
dem, som vi strax komme til at beskrive blandt Tsebe-

remisserne (som brændende OllYrbaal, Libationer o, s.

*) Tungusenie, Tsclnrw.-.schernes Naboer, et vidt udbredt

Folk, hvor af en Deel lever under Chinas Overherre-dumme,

dyrker Vindens (og vistnok tillige Luftens) Guddom, un-

der Navn af Odin. — TschuwascJiernes dvrige store og

Gode Guder lidte til Thors Slægt. lJe vimiere beslaae af

Væsener som (efter Rcisebeskrivernes Bemærkning) dels

svare til vore Engle, dels til Heroer, Iielgeue eller forgu-

dede Mennesker.

**) Gcorgi Beschrejbung aller Nationen des Russischen Reichs

I, 58 og end udforligere i Sammes Beschr, einer Ileise in

R. Py. II, S50 (1775). Le {'digende Efterretninger om de

Sehamanske Folk ere tagne af lians, Pallus’s
, Lepueliins o.

II. Skriftet'..
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v.) naar inan [midtager det
,

at Tscliuwasclieriic kaste

noget af alle deres Oifre i Uden*). En af deres fuld-

stændigste Ilojtidsbdiiner skal den folgende være : ”Tlior!

forbarme dig! Thor forlad mig ei! Giv mig * mange

Sonner og Boltre! Giv mig Overilodiglied og fyld mine

Forraadskamre ! Giv Brod, Honning, Drik, Spise,

Sundhed, Rolighed. F}r ld min Gaard med Heste, K der,

Da ar, Gjeder. Velsign mit Hus, at jeg kanhu.se, be-

spise og varme Reisende. Tlior! velsign Jordens Be-

hersker’***). Ved de ellers sædvanlige Maaltider, hvor-

til Familierne pleje at forsamle sig, siger man for Bor-

det denne korte Bon: ”Thor! giv Brod !” og efter Bor-

det: ”Thor! forlad mig ej!” Ellers bedes han ogsaa

flittig om at tæmme den onde Aand og hans Tilhængere,

som ligge i en bestandig Feide (ligesom fordum i vort

Norden) med Thor og hans Gudcslægt. Aaret endes

blandt dette Folk med en almindelig Fest for de Afdo-

dc, da O Ilerdyr slagtes ved Gravene, sidst i October

eller Gravstotternes Maaned. Der skec Libationer o.

s. v. men det meste af den sammenbragte Mad og Drikko

fortæres af de samlede Gjæster, ved Skinnet af bræn-

dende Voxlys. Saaledes gaaer hos disse Hedninger AUe
Sjæles Dag, efter deres Cultus, lige foran forste Novcm-

bersfesten
,
isteden for at den, efter Katholikernes li-

turgiske Kalender, folgcr efter den***).

*) Tscheremisserne* gyde dog Offerdyrenes Blod i den hellige

Ild} samt opbrænde lit deres Been ,
hvilke deres Slamfor—

vandle Morduinernc pleje at kaste i Tandet, men Lapperne at

nedgrave i Jorden , eller sætte ud for Luften . Ethvert af

Elementerne, eller deres Dæmoner, laar da en Bel al Of-

feret, paa forsk jellige Maftdel'.

Eller Beherskerinde o: .Ruslands regjerende Keiser eller

Keiserinde.

***) Alle Sjæles Bag er og en af de nyere Lester
,
som ikke

bleve. almindelig indførte i den kalholske Kirke forend i eller
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Tschéremisserne, som hoc fra Bredderne af YVolga

(i Asien) til Permicn (vore Forfædres Bjarmeland, Sax-

os Biarmia) og som
,
efter det foranførte, ere TscLu-

waisclierii es Stam- og Troesforvandtc
,
holde hvert Ef-

teraar den saakaldte mindre Jlostfest, da Præsten eller

den formuende Husfader, efter i Forvejen at have

hadet sig, sætter noget af enhver indhostet Kornart

og desuden Malt, Drikke og Kager, i sniaa Skaale

eller Tallerkener paa Bordet i Stuen. Derpaa gaar

han
, med en Skaal efter den anden

,
ud i Gaarden,

udgyder noget af Olieret for Solen og takker Guderne

ærbodig for deres Velsignelser. Efter at disse Cere-

monier ere fuld forte
,
holder han et Cjæstebud for de

dertil indbudue Slægtninger eller Venner. Den store

B ostfest holdes derimod kun hvert tredje Aar, eller

endog; sjældnere, naar Overflod haves af Oiferqvæg

og andre Levnctsmidler. Hele Stammer eller Menig-

heder, med Undtagelse af Qvi tiderne (som dog senere

nyde noget af OfFrene hjemme) komme da sammen,

i eller ved det saakaldte Keremet
,

et aabent Tempel

eller omgjærdet Offerplads, af den Art, som fordum

efter det Ilte Aa rliundrede. August! panstnaer endog at

man ej med Sikkerhed kan opgive nogen Anordning, hvor-

ved den puahodes (enten af en Pave eller af en Kirkefor—

samling). Det bliver saaledes lioist sandsynligt at den er

efterhaanden indfort af Gejstligheden
,

især i Europas sil-

digst kristnede Lande, for at træde i Sieden for de heden-

ske Hojtider eller Ceremonier til do Afdodes Ære, som for

holdtes paa denne Aarslid, og hvilke vi endog saaledes nu

gjenfinde i Asien. v. Hammer har bemærket at Ægyptens

og Persiens Dodningfester fordum indfnldt i de samme Dage

— og 2 Nov. udmærkes i Roms hedenske Kalendere ved

de rimeligvis h^r tilsigtende Ord : Tar Xovana. Dies Ac-

gypiiacus.

*.

i

»
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Tnrugtes af vore Forfædre*), og hvoraf vi endnu see

tydelige Levninger i Danmark og dets Nabolande. Do
tilhore enten hele Landsbyer , Sogne eller Meniglie- -

der, eller ogsaa enkelte Familier, og ligge for det me-

ste i Skove eller Lunde. De almindelige bolde gjerne

20 Favne i Gjennemsnit. I denne Indhegning staae

som oftest et eller flere Træer, hvert helliget til en

vis Guddom. Stedet har tre Tilgange
;

en i Vesten,

til Ind- og UdkjoTsel, en i Osten for Offerqvæg og

den tredie i Sonden, til at bære Vand igjennem. Un-

der det fornemste Træ staar et Alterbord. Paa den

forommeldte store Host- eller November-Fest antænde

Præsterne 7 Baal eller Ilde paa Offerpladsen, ethvert

helliget en vis Guddom**) og havende sine egne Offer-

præster. Foran enhver af Baunerne udbredes et Klæ-

de, livorpaa Drikofferet, Honning og Kager af Plvede-

meel blive satte. Dyr af en vis Art (især Pieste, Koer,

Faar, Gjeder, Raadyr, Svaner, Gjæs og Ænder) fores

til hver af Ildene ved Offerpræsterne og deres Be-

*3 De Schamanske Hedninger, Især Wotjakerne
,

have og

Tempelkuse, hvori OJIermaaltiderne, eller den hedenske

Communion, holdes paa visse Festdage. De betragte dem
som deres Landshykirker. Doren vender stedse mod Syd

og lige for den ere Alterborde anbragte. Ogsaa have de an-

dre mindre Kapeller for Afgudsbillederne
,

forsynede med

Husgcraad, Smykker, Yaaben o. s. v. Vort gamle Norden

havde Sidestykker til alt delte at opvise. Wotjakerne kalde

deres Offerpladse Lud (Ludu o. s. v.) ligesom Ossian kal-

der de gamle Skandinavers Offersteder Loda
(
\Loduin) hvor-

om jeg i et andet Skrift har handlet.

Oprindelig vare disse rimeligvis de 7 Planetguder (med

Sol og Mnane iberegnede, efter Oldtidens Skik) til hvilke

Ugedagene fra umindelige Tider ere hievne helligede a£

mange Asiatiske og Europæiske Folk. Mere herom i Til-

lægget.o o
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•tjente, men Menigheden staar med blottet Hoved bag
%

ved dem. Den overstå Guds Præst lofter forst en

Kage og et Kar med Drikke op i Væiret, og .frem-

siger lydelig en kort 13 6’n , hvorved Menigheden ofte

(efter enhver af Bonneus Perioder) nejer dybt til Jorden

med visse Gdraab *). Det samme skeer og efterhaan-

den for de ovrige Guddomme, i den Orden som be-

stemmes af deres forskjellige Bang. Enhver Olferbe-

tjent overstænker derpaa det ham til Behandling over-

ladte Dyr med koldt Vand. Gyser det, saa er det got,

men gyser det ikke, saa gjen lager han Overosningen.

Nuar detendelig ej gyser efter den syvende Overosning,

saa have Guderne forkastet Offerdyret. Dyret slag-

tes saaledes at Blodet sprbiter i Ilden, Kjodet og

Indvoldene renses uden for Offerpladsen og koges i

.en dertil bestemt Bygning. Af det kogte holder Af-

gudspræsten Hjerte, Lunge og Lever, tillige med Ho-

vedet, paa et Fad, i Væiret for sin Guddom, mod
den Samme helligede Ild, og beder. Naar dette er skeet,

bringe de ringere Præster deres Fade til den ypperste

Guds Præst, som uddeler alt i Portioner, og rækker

et Stykke deraf til enhver Andægtig, som nyder det

med Ærefrygt, hvorefter Præsten beder igjen. Paa

samme Mnadc uddeler ban Kager og Drikkevarer

(Mjod, 01, o, s, v.). Dyrenes Bcen opbrændes **)*

Bisse Udraab ere forskjellige blandt de Schamanske Natio-

ner, som hos nogle: Ue^eu! o. il, som udtrykke den Me-
ning: II or os! Hjelp os! Forbarm Dig over os! Nogle

bruge Formelcn Amin
,
vort Amen

,
laant fra Muhamedanere

eller Kristne, skjant oprindelig tilhorende Hebræerne.

Blandt YVoguleniu, et Folk af Finsk Stamme, hvilket Nogle

unsee for det ældste i Sibiiien, og som antage Thor (Tho -

rom eller Thoron
, andre Finners samt Cellernes Turmi o.

s. r.) for deres overste Gnd — sætter Præsten det lierom-

melule O IIerlad
,

tillige med Kager og Drikke, paa et Alter-
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En livid Hingst er det fornemste Offer (ligesom for-

dum blandt Perser, Massageter, Skandinaver o. fl.) *).

Dens Hud ophænges (efter Longobardernes
,

de kau-

kasiske Asers eller Ossetc-rs og lieres gamle Skik) ved

Offerpladsen. De ovrige Skind tilhore Præsterne.

Resten af Offeret tages hjem af Deltagerne, som for-

tære det med deres Husfolk og Venner ved et festligt

3\ la al tid, hvorpaa andre Lystigbeder folge. Offringer-

nes Tid og Maade (i Almindelighed) bestemmes af

Præsterne, undertiden efter Forespørgsel hos Guderne

ved Lodkastning o. s. v. Troesskikkene anordnes og

bestyres bos disse Folk afen Ypperstepræst (Jugtusch),

af underordnede Præster (Muschoner eller Karter
,
som

tildels have deres visse Menigheder, af hvilke de væl-

ges) og af Udsc/ijder eller OH’erbetjente.

De hedenske Morduiner, som ere af Finsk Stam-

me og boe i de omtalte Folks Nabolag, hylde i Ho-
vedsagen den Sehainanske Tro, ligesom Tschuwuscher.

Tsckeremisser og Tuuguser. De tænde kun et Baal

bord. Offerdyrenes Hjerne bliver imidlertid antændt pna

en Sliille i Kcremet
,
blandet i Forvejen med Talg

>
for at

brænde desbedre. Imedens Hjernen brænder, beder Præsten

kori og eftertrykkelig, hvortil Menigheden svarer paa den

ommeldte Maade. Derefter uddeler Præsien Offeret, som

bliver fortæret med megen Andagt. Det liftinske Consilium

forbod 743 de nykristnede Tydske en vis overtroisk behand-

ling af Dyrenes Hjerne, som dog ikke beskrives i For-

budet.

*) Fortrinlige Heste belliges undertiden levende til Guderne, af

nogle Sehainanske Folk, som huræterne, ogsaa nf de Lu-

mnisk-buddJiisteske Kalmukker (da Guderne menes at ride

paa dem om Natten)
5
ligeledes spaa de af disse Hestes selv-

randige Gang, o. s. v. Hertil finde vi fuldstændige Parnl—

lelcr blandt dc hedenske Skandinaver, Germaner og Ven-

der
, ligesom og blandt Oldtidens Perser ni. fl.
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paa det almindelige Gudsdyrkelsessted
,
kaste Offerdy-

renes Bccu i Floderne, samt }
rde Jorden (dyrket som

Menneskenes fælles Moder) Ollerblodet, hvilket de

lade rinde ned gjennem et Hul, som siden bliver til-

lukket. Deres Libationer bestaae af Mjod og Ol.

Den beromtalte Hostfest hb’jtideligholdcs af begge

Kjon, og desuden bringe de Guderne om Efteraarct

et Husoller, med Bon om en god eller tjenlig Vinter.

For den store Hojtid maa enhver gaae i Bad. Paa

Festdagene offrer man Dyr af rod, sort og flere Far-

ver til visse Guddomme især, men Fugle, Kager og

stærk Drik til Solen. Ethvert Offerdyr ledes til Il-

den førend det slagtes, og andre Offre fremstilles for

den, forend de uddeles eller fortæres. Efter at Dy-
rene ere slagtede, tages det af disse og flere beslæg-

tede Folks Scbamaner saakaldte hoje Offer, (eller de

Dele, der lioitidelig vare bievne lagte paa Offerbordet),

og holdes mod Solen med visse Bonner.

Hedningerne blandt Wotjakcrne, end et Scha-

mansk, men anseeligt og agerdyrkende Folk af Finsk

Stamme, som beboer en egen Provinds, iagttage lig-

nende Offerskikke. Af alle deres Hojtider er den om

Efteraarct den storste og bobles i hver Landsbyes Ke-

remet, paa den for beskrevne Maade. En rod Hest

er dog derved det fornemste Offer; dens bele Skelet

ophænges paa et Træ tillige med Hovederne af en

Tyr og et Faar, men Skindene tager man hjem med

sig til Brug eller Salg. De have følgende offentlige

Bbnformularer : ”Gud! vi offre dig en rod Hingst, hvi-

de Væddere, for din Ilost. Befri os fra Sygdomme.

Gud! giv den hele Verden Næring; giv gode Menne-

sker, giv Fromlied” o. s. v. En Heiseheskriver for-

tæller at deres Bouner, Knæfald og andre Ceremonier

vare ikke mindre end 4 Timer for og 2 Timer efter

Oileruiaallidot. Alle Schamanske Hedninger helligholde
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cn sandan Efteraarsfest
,
dog tildels paa en noget for-

skjellig Tid, bestemt med Hensyn til Klima og Næ-
ringsmaade. Blandt de fleste Folk i Sibirien skeer

det om Natten ved antændte Baal.

Naar vi ved disse Grandskninger atter nærme os

til vort Norden, gjenlinde vi en lignende almindelig

Højlid bJaudt Finlapper og La|jlændere, især holdt til

Tliors Ære. Deres Hedenskab er nu for det meste

uddodt
;
dog have vi adskillige troværdige Beretninger

om deres forrige Offerskikke
,

fra det 17de og 18de

Aarlnmdrede. Vi anfore Ler de vigtigste af dem, til

muelig Jævnførelse dels med dem, som endnu bruges

al andre Scbamanske Folk, og dels med dem, som for-

dum brugtes af vore hedenske Stamfædre *),

*) Be oldnordiske Offerskikke ere, saavidt vi kjende dem af

Sagaerne
,

temmelig udforlig samlede i vor Snlims Værk
om Odin og den hedenske Gudelære ,

især S. 326 o. £
See ellers Snorre Sturlesons Konge-Historie (den store Ud-
gave) I. D. 8. 139-140 II, 165-168, 1S2 og især om Ef~

teraarsofferet ved Vinterens begyndelse S. 142-143 samt

11, 165, 182 hvoraf man seer ni det har varet i flere Da-
ge. I Island holdtes det ogsaa saaledes med store dcrtilho-

rende Gjæstebud, især til Ære for Solguden Frcyr, for at

han skulde give en mild Vinter {Gi.de Surson s Suga 10, 15

og IS Kap.). I Danmark rate de tre forstc Vinternætter

især mærkelige ved prophetiske Dromme (hvilke Dron-

ning Thyre Dannehod siges at have fortolket, til stor Nytte

for Folket). Sidst paa Aaret og tillige Sommcrhalvaaret

plejede man der at drikke Arveol, og saaledes ære de IIc-

denfarnes Minde, men forstc Vinterdag hlev i den Hen-

seende betragtet som et nyt Aars begyndelse. Seo herom

Foriadlingerne af den danske Historie i Olaf Tryggvesons

Skulhollske Udgaves Isle Deel Ellers vilde en udforlig

Sammenligning mellem hine Nordiske og Schanmnske Ofler-

skikke paa den ene, samt de Hebraiske, Persiske, Indiske,

Ægyptiske, Græske og Romerske paa den anden Side, ej

være uinteressant
,
og maaske tillige lærerig

,
saa vel i hi-

storisk som psychologisk-dogmatisk Henseende.



46

Offerdyrene (helst Rensdyr) var allerede i For-

rejen uuderfitigtc af Afgudspræsten, samt befundne fri-

ske og sunde (da de ellers ej inaatte tilbydes Guder-

ne) og derfor mærkede til Lin Bestemmelse paa det

Lb’jro Ore* Ved Dagens Frembrud samledes Delta-

gerne paa Offerstedet. Den saakaldte Blodmand *)

eller Offerpræst (som med Faste og Renselse havde

forberedt sig til Festen) var da ifort sine heste Klæ-

der. Om sin bdjre liaand havde han en Metalring**)

eller Kjede. Desuden bar ban et Helte eller Gehæng,

som gik over den venstre Axel ned til den bojre Side

(ligesom det Helte eller Snor der bæres af de Indiske

*) Denne Benævn else er sikkerlig beslægtet med de hedenske

Kordmænds og Islænderes Blotmand
(Ulåtmadr) o: Offer-

præst eller ivrig Afgudsdyrker, lilvt betegnede oprindelig

blundt Nordboer og Angclsaxcr en Modig 0/bring (af Blhl

Blod)*, deraf blltci oflre (endnu i den af Molbech nylig

udgivne gamle Danske Bibeloversætlelse : blolhe

,

m. m.),

Angelsaxisk og Moesogothisk biolun . Adskillige gamle

tydske Navne for O/Iringer m. m. ere af samme Oprin-

delse.

**) Ligesom Islands hedenske Goder eller Offerpræster og

(længe forhen) Cellernes Druider. Disse seer man (paa

Galliske Monumenter fra de fovste romerske Keiseres Tid)

at bære en stor Ring om den ene Arm. Hr. Cancellieraad

Thomsen besidder, i sin udmærkede Myntsamling, gode

Excmplurer at de saakaldte barbariske Mynter som af man-

ge tilskrives Gallerne
;

paa en af dem sees en Mand i

lang Kappe eller Talar
,
som knæler og holder foran sig

en stor Ring eller Armbanud med udstrakt og halvoploftet

Ann. Ogsnn 6ees en saadan Ring paa flere lignende Myn-

ter i samme Samling. I Island aflagdes Eden ved den om-

ineldic hellige Armring, i de hedenske Tider. Summcslags

Ed aflagdes og i England, af de der krigfbrende hedenske

Danske Ilovdingcr, Aar 876, efter britliske Annalisters Be-

jreUiingcr.
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Brahmaner som deres præstelige Sæikjcndc). Ogsaa

har han et hvidt Linklæde, samt undertiden tillige

(naar OITeret skede til visse Guddommes Ære) en livid

linned Hue. Paa Offerpladsen stak han Offerdyret

med stor Behændighed, saa at det i samme Ojehlik

faldt næsten dodt til Jorden. Ved Slagtningen afson-

dredes Hjerte, Lunge, Næse, Ojne, Oren ni. m. samt

noget lidet Kjod af hvert Lem, som alt blev lagt for

sig selv. De ovrige Stykker af Dyret bleve kastede

i Offer-Kjedelen fol* at koges. Efter Kogningen blcve

de afsondrede Dele, tillige med de sammensankede

Been (som ikke niaåtte brækkes eller liugges tvers-

over) nedlagte i en lille Kiste af Birkebark, saavidt

niueligt i den naturlige Orden og Sammenhæng, samt

bestænkede og overstrogne med Blod. Dette Olier,

kaldet Damengare
,

liedgroves boj tidelig i Jorden*

Derover satte man siden Billedet af den Afgud, hvem

Offeret var tilegnet, ligeledes overstrøget med Offer-

blodet, kaldet Liet (ligesom fordum blandt Nordboer-

ne Laut
,
Hlaul), For Sol eller Maane sattes desu-

den (naar Ofiringerne skete til dem) et lidet Træ,

hvilket man oventil dannede som en Ring med Tak-

ker; ved Thors Billede lagde man en stor Hammer
o. s. v. Da Kjodet var blevet kogt nok, faldt alle

Offei gjæsterne, tilligemed Blodmanden, paa Knæ og

velsignede Maaltidct, raabte og Lad til Guderne at

modtage Offeret, samt bore deres Bonner. Derpaa tog

Blodmanden Kjodet og sagde: ” Dette er 1hors eller

Savaklcis (samt eller en vis Guds eller Gudindes) Fo-

de” — da OiTergjæsterhe og sagde det bagefter. En-

delig begyndte Gjæstebudct, da man dog derved kun

nod Forparten af Offerdyret, men Bagdelen holdtes

for uværdig til at fortæres paa det hellige Sted og

sendtes lijem til Qvindenie (som ei maatte betræde

det). Dog blev Gudinden Sarakkas Offer helt og hol-
' %
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dent dem til Del, uden at Mandfolkene maatte nyde

noget deraf. Da Kjod og Marv vare spiste, tog Blod-

manden en god Drik Suppe og sagde: ”dette er N. N.

(Gudens eller Gudindens) Drik.” Dette gjorde og

OfFergjæsternc! bagefter. Derpaa drak man de ovrige

Guders Skaaler i en eller anden stærk Drik (som Ol,

Mjod eller Brændevin)
j

i andet Fald nojedes man der-

til med det, hare Vand. Da Maaltidet var til Ende,

faldt de alle paa Knæ, og had den Guddom, til hvem

det især var helliget, at være dem naadig og ej for-

smaae deres Offer. Som formeldt nedgrov da Blod-

manden Damcngare i Jorden, og opreiste derover Gu-

dernes Billeder med deres Attributer o. s. v.

I visse Egne af den Svenske Lapmark offrede man

især Dyrets Hjerte, Hjerne, Pande, Horn og Skind

til Afguderne, men nedgrov ikke disse Dele, hvorimod

de enten ophængtes i Træer, eller lagdes paa dertil

indrettede Tdmmerstelladser eller Forhøjninger. Og-

saa smurte man visse hellige Træer og Stene med Of-

ferblodet o. s. v. Endvidere udmærkede man Offer-

dyrenes Horn ved rode
,
hvide eller sorte Traade, for

derved at betegne de Guddomme
,

til hvilke de ollre-

dcs. De Russiske Lapper havde lignende Skikke.

Alle hedenske Lapper overhoved udgjddc ellers tit

Drikoffre af Melk
,
stærke Drikke o. s. v. til Stedets

eller Hyttens, Jordens og Vandets Guddomme eller

Skytsaander.

De i Asien boende Schamanske Folkeslag grændse

til adskillige andre af Mongolsk eller Hunnisk (vel og

tildels af Finsk) Oprindelse f. Ex. Kalmukkerne, som

have antaget den Lainaisk-Buddhistiske Lære ,
der nu

ogsaa hersker (skjont delt i adskillige Sekter) i det

Mongolske Tartarie, *) i Tibet og dets Naboegnc, i

*) Derimod crc dc Mandslmriske Tartarer, i deres relle Hjem-

stavn ,
endnu for en stor Deel Schamanske Hedninger. En
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Bag - Indiens forsfcjcHige Riger , i Cliina og Japan samt

Jlere tilgrændsende Oer og Lande (saa at Buddhisterne

antages for at udgjore den talrigste Religionssekt paa

Jordkloden). De nysnævnte Folkeslag have og en

stor Efteraarsfest i November, livis Begyndelse dog

kos de Heste letter sig efter Nymaanens Indtreffen.

Den er hekjendt blandt de Lamadyrkere, der ere det

Russiske Scepter undergivne, under Navn af Sullah

eller Sulain-Festcn, og lioldcs som en stor natlig Hoj-
tid

,
ved det Skin som udstraaler fra en med utallige

Lamper besat Altcrpyiamide*), i det Præster og Folk

af deres Fyvstefamiller har for benved 170 Aar siden sal

sig paa Chinas Keisérthrone* Timkovvski, dette Lands nye-

ste Beskriver (1821), bevidner at snavel Keiseren , som alle

Lans Mandshuriske Store hylde den Schamanske Religion

Ben spiller folgelig endnu en stor Rolle i \
rerdens-Histo—

rien. Dog lnaa det bemærkes lierVed at nogle kalde de

tibetanske og andre Lamaiter, saint Buddlias Indiske og Fo’s

Chincsiske Dyrkere overhoved: Schamaner eller Scha-

manismens Tilhængere, skjdnt Lamaiternc i Mongolid for-

følge disse af al Magt som vantroe og ugudelige Trold-

mæud.

+) Den synes
,
ved etslags Forfinelse , at være indfort i Sie-

den for Schantanernes ældre Hojlidsbauner, Lamperne

,

jhvonned den besættes, ansees for hellige, og bringes ved

Pillegrime fra Tibet, de Lamniske Pavers Hovedsæde. Paa

samme Maade synes de Schamanske Oficrmaaltider
,

ved

deres almindelige Gudsdyrkelse, at være gaaet over til de

russiske Mongolers o. fl. fælles Kjiidspisning og Theedrik-

ken i Templerne. Brodspisning og Theedrikken er og,

som hekjendt, nu brugelig i Kirken eller Menighedens For-

samlingssal blandt en vis kristelig Sekt i vore Lande*

Denne Sluk er uden Tvivl en Efterligning af de ældste

Kristnes Kjærligheds-Maaltiil
l
er

,
men ogsaa disse havde de-

res Forbilleder blandt Hebræerne (især Essenerne) vel og

tildels blandt Græker og Romere. Selv dc oldnordiske

Ohcrmnallider vare af en lignende Art, thi de burde stedse

D
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åfnge omkring den undpr Basuners og andre stærkto-

nende Instrumenters Lyd. Af Kalmukkerne hojtide-

Jiglroldes den som Vinterens Begyndelse. De Letragte

den tillige i visse Henseender som deres . Nytaar *),

i det de regne deres Lc.vcaar efter den, ligesom Nord-

Boerne fordum efter Vintre og Nutiders Islændere til-

dels efter Julenætter. Som bekjendt er den Larnniske

Religion en Gren af den Indisk-Buddhistiske
,
og man

kan da ikke undres over at gjenliude den store Lys-

og Lampefest i Line Asiens fjærneste sydostlige Lnn-

de. Deu Liiver og fejret i det Brahmanské Indien,

stedse om Efteraarct, men dog, som det synes, i for-

sk jeliige Egue ved forskj ellige Tidspunkter. Baa Co-

romandclkysteii, især i Carnatik, holdes den i Novem-

ber, i Bengalen snart i denne Maaucd og snart sidst i

October. Denne Hojtid udmærkes der, ikke allenc

ved Illuminationer og Fyrværkerier (ligesom i China

og dets Nabolande, til Ære for Ildens Gud o. 11.) men

ogsaa ved store Baal eller Bauner, dels til de sejerrige

fkaders og Heroers
,
samt dels til de Aldodes Ære. J

denne Anledning maa jeg bemærke, at sagkyndige Lærde

ledsages af hellig Fred og broderlig Enighed blandt dem
som horte til Samfundet. Bisse Oirergilder omdannedes

siden til de kristelige Gilder, som valgte Helgene til Be-

skyltere isteden for de hedenske Guder.

Omtrent paa samme Tid begynder deres endnu Schamnnske

Slamforvnndtes , Buræternes, Aar, med den saaknldte hvide

.(Maaned eller Froslinaaneden. Mongolerne feire og deres

Nytaar i Begyndelsen af en hvid Maaned
,
men paa en

gandske anden Tid
,

nemlig i Aprils Nymnnne. Bagens

Forandring er vel bleven foraarsaget af den Lamniske Ka-
lenders Indforelfe. Vinterbegyndelsen have de ogsaa for-

andret (i det mindste forsaavidt de staae under Bussisk

Herredomme) da <le antage at Sullahfeslcn indfalder i den

midterste Yin termanned

.
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nylig Lave begyndt at drofte og vise en ældgammel

Sammenhæng og Forbindelse af den Scliamanske Lære

paa den eneSide — med den Indivsk-Brakmanske og end

niere med den Oldpersiske paa den anden Side *). Med '

Uensyn til den sidstnævnte er det mærkeligt, at de he-

denske Perser fordum lioldt en stor Fest til Ildens Ho-
ved-Engels eller Underguds samt dens fivrige Geniers

.Ære, den tørste Dag i Maaneden Azer, som svarer til

vor November. Da prydede man Pyræernc eller Ild-

templerne, hvilke Folket almindelig besogte, og da hel-

ligholdtes Ildfesten Azeraghan
, som ogsaa blev Folkets

Nytaarshojtid efter Kong Jezdegerds reformerede Ka-

lender. Uden Tvivl have da de festlige Barnier flam-

met, som borte til de gamle Persers storste Hojtidcr, og

hvilke vi paa den selvsamme Aarstid (som ellers paa

andre store Tidsfester) gjenfinde i det nordvestlige Eu-

ropa, til A arets eller Vinterkalvaarets glædelige og an-

dægtige Modtagelse. Vi have og Grund til at formo-

de
,
at Ilden eller dens Hovedengel især dyrkedes paa

den Tid af Perserne, af den Aarsag, at Vinteren da ind-

traf efter deres sædvanlige Hegning
,

og man da altsaa,

efter Aarstiden, især i liigets bjergfulde og nordlige

Egne, fol te en stigende Trang til Lys og Varme. Her-

til peger ogsaa det i Persien brugelige Navn for Novem-

ber, nemlig Kulde- eller Frostmaaucden, den Maaned

) See f. Ex. J. J. Schmidt Forschtmgen im Gebietd der hl-

teren rcligicusen
,

polit. und literar. Bildungsgcschichte der

Volker Mittelasiens &c. St. Petersburg 1S24. lian bemær-

ker deri £ S. 147) at IMongolerne dyrke Ilden
,
som det

reneste og helligste Element, samt at enhver Husfader, til

dens Ære, holder i Efternarct en egen Olier- og Festdag«

Helle an fores med Ilensyn til Persernes Ilddyrkelse over-

hoved, uden at nævne deres purallele Ildfest, som gjor

Overensiemmelsen endnu tydeligere. Mere herli Ihorende

liaaher jeg al kunne oplyse i Tillægget.

D 2
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som bringer Frost eller Kulde (efter Hydés Forklaring)

til hvilket Navn vi ellers linde fuldkomne Sidestykker

i de Schamanske og Nordiske Folks Talebrug. Det

samme kan og siges om den dertil svarende Persiskes

Benævnelse af Maji, Varme-Maaneden eller denMaa-

ned som bringer Varme, nemlig Sommervarmen, da man

og ved en af de store Ildfester d3rrkcde Chordad, den

Undergud eller Hovedengel som, efter Navnet, er be-

slægtet med Solen eller uddeler uens Gaver; som kaldes

Tidernes Konge, og siges at give Jorden Frugtbarhed,

samt lader Træer (Haver, Lunde og Skove) gronues og

blomstre. Saaledes gjenfinde vi da den Celfisk- Finske

og tillige Oldskandiskc Aarsinddeling hos de fjærne Per-

ser, der og efter deres ældste Skrifter og Beretninger

indvandrede i deres skjonne Rige fra langt nordligere og

koldere Lande, bvilket de Indiske Brahmaner ogsaa

med al Sandsynlighed foregive om deres egne Stamfædre.

Omtrent paa den samme Tid af Eftcraaret plejede

Atheniensernes Fest, kaldet Dorpæa
,

at intreffe. Den
helligholdtes ved festlige fælles Maaltider og store Fak-

keltog, hvortil Faklerne tændtes ved den hellige Ud, i

det Hymner afsanges til Ære for Hephaestos eller Vul-

kan, som havde lært Menneskene Ildens almindelige

Brug (og ansaaes overhoved for dens Gud)* Kort efter

feiredc de en anden Hojtid, især helliget den samme

Guddom. I de ældste Tider plejede det at skee af hele

Folket, hvorfor Festen kaldtes Pandemia , men senere

mest af Smede og alskens Metalarhcidcre, som til deres

Kunst eller Haandværk benyttede sig af Ildens Hjelp
;

derfor fik og selve Iiojtidcn Navn af Chaikia. Efter

mit trykte Kalender-Schema indtraf Dorpæa lige paa

den forste Vinternat eller Vinterbegyndelseiis Vigilie,

efter gammel Norsk- Islandsk Regning, men Chaikia paa

forste November, Finners
,
Celters og flere Nordboers

forste Vinterdag.
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Disse mine Grandskningers, i manges Gine roaa-

ske alt for udsvævende, Gang Laaber jeg vil undskyl-

dcs af billige Bedømmere, som kjende andre lignen-

de, anstillede i nyere Tider , f. Ex. (for at nævne

et Par af vore egne mest beromte Forfattere)
,
de af

Munter om Sammenhængen mellem den Scbamansk-

Lamaiske og Oldnordiske Religion, samt de af Rank

om Zends og Sandskrits Forvandtskab med vore egne

Tungemaal.

iSaal edes Lave vi da undersøgt og ombandlet en

af vor Menueskestainmes mest udbredte Højtider, som

i den Ledensko Tid i vort Skandinavien og dets nær-

meste Nabolande (efter Aarsregningcn ved Vintre o.

s. v.) af Mange blev betragtet som Nytaarsdag, lige-

som det endnu skeer af forskjellige Nationer i Nord-

Asien
,
som ikke Lave forsaget Hedenskabet. Ved og

efter Kristendommens Indførelse i det nordlige Europa

blev den en af Katbolicismens Hovedfester ,
som allo

Engles og alle Helgenes Ilojtid, inaaske indsat isteden

for alle Alfers eller Geniers Dyrkelsesdag i vore Lan-

de. Længe kunde den ansees for at være en af Pa-

vedømmets vigtigste Lærdommes Repræsentant og For-

kynder i Tidens aarlige Gang , men ikke desmindre

viste den sig tilsidst som Loist fatal for dets Vælde,

samt begyndte saaledes en ny og lysende Aera i den

kristelige Religions Historie. Det var nemlig paa alle

Helgens Vigil{e at Morten Lutber (som derfor i vor

Almanak erindres paa denne Dag
,
der tillige er en aar-

lig Fest for den danske Ilojskole) opslog i Wittenberg

de beromte Tlieser, som udgjorde en Leldig Begyndelse

til det store Reformationsværk.

Alle Helgens Fest vedblev dog at feires paa den

1ste November i Danmarks Rige, i mere end 200 Aar

efter Reformationens Indførelse. Nu kan man antage

den for at være Ler næsten fuldkommen afskaffet ved
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Forordningen af 26de Oct. 1770, skjont de Hojtiden til—

lib’rende Tcxter da bleve befalede at forklares af Præ-

dikestolen paa den Sftndag, som fulgte næst efter den

1ste Novbr. Den sidste Levning af Fortidens religiose

Skikko som endnu i denne Henseende iagttages (isteden

for den Ringning som fordum var i Brug den liele fore-

gaaende Nat igjennem) er en overordentlig Kimen med

Kirkeklokkerne, paa Allcliclgcns Dag, imellem Kl.

l£ og 2 E. M.
,
som dog ikke fandt Sted lier i Staden

1828, i folge det Kongl. Danske Cancellics Bestemmelse*).

Den katliolske Iibitid er da næsten aldeles forglemt af

vor Almue **), medens dens Forlokers hedenske Skikke

og Overtro i Skandinaviens Nabolande endnu kunne si-

ges at holdes utrolig kraftig ved Lige , og henvise tyde-

lig til den af det nordlige Asiens hedenske Indbyggere

endnu celebrerede Nytaarsfest. Derimod har den sam-

me mærkværdige Dag nu hos os i visse Maader stiftet

en ny politisk Æra; gid vi og Efterslægten stedse med

glædelige Erindringer maa hilse og velsigne den aarlig

tilbagevendende forste November!

*) Denne Meddelelse »kylder jog vor bcromie Retslærde lir.

Conferenzraad Scldegel , C. af D.

**) Den var endog bleven forvandlet til den Danskes Kirkes

Rcformationsfest, ved nnordnet Taksigelse og Jlon, i An-
ledning af Lntliers Reformation, som da skulde oplæses fra

Prækestolen, hvilket nu ogsaa stedse skeer den forste Son-

dag i November.



DEN FORSTE AUGUST.

0 »saa denne Dag, nu saa glædelig for*Danmarks Ri-

ge, ved vor eiegode Konges ældre Datters Formæling

med en elsket Frænde, var i fordums Tider en boj

Fest i vort Norden, ligesom den endnu er det i nogle

af Europas Lande. Selv i den liedenske, og siden i

den katliolske Periode, har den hort til den samme Cyc-

lus af Aarsudregning og Fjerdingaars - Hojtider, som

den forste November. Synderlig nok haves ligeledes

de Heste og tydeligste Levninger af dens Hellighol-

delse i Hedendommen blandt Finner og Celter ,
eller

de sidstnævntes Efterkommere. I vort skandiuaviske

Norden synes dens Udmærkelse mere at være bleven

fortrængt af de mange katliolske Helligdage, hvoraf den

næstforegaaende Periode vrimlede, formodentlig til

GjcngjeldeJso eller Erstatning for andre, som allerede

lier vare Lievne feirede i de hedenske Tider. Derved

blandedes tildels den gamle Overtro med den nyere,

og foranledigede forskjellige besynderlige Festligheder,

der vel alskalledes ved Reformationen
,
men efterlodc

sig dog adskillige Spor i Almuens Vedtægter og Menin-

ger, som endnu erindre om den fjærneste Oldtid. For-

end de aldeles forsvinde
,

livilket snart synes at ville

blive Tilfældet, liar jeg fundet det interessant at samle

og beskrive dem, samt tillige vise deres Oprindelse for-

saavidt det er os mueligt at lære den at kjende*

Det gamle Nordens indbyrdes afvigende Inddeling

af Aarstidcrne m, m. har jeg sogt at udvikle i den næst-

foregaaende Afhandling. E11 Fb’lge deraf var at Mid-

sommer (et glædeligt Tidspunkt i Aarcts Lob) maatte

bestemmes paa forskjellige Maadei*. I Danmark, Eng-
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Tand, Tydskland o. s. v. fastsattes den almindeligst

til Sommersolliverv og siden til St. Hans Festen, men
Nordmænd, Islændere o. H. bestemte den fordum til

den næsto Dag efter Udlobet af Epacterne *) eller Aa-

rets regelmæssige lire saakaldte Tillægsnætter (Aubci-

nætur

)

efter dets Inddeling i 52 Uger eller 12 Maa- 1

neder, hver paa 30 Dage (i Hovedsagen efter de gamle

Ægypters, Persers o. II. samt tilsidst, for en Tid, de

franske Republikaneres Regningsmaadc). Denne Mid-

sommersdag indtraf fordum, efter mit Kalender -Scbe-

ma, omtrent ved Hundedagenes Begyndelse, den 25de

Juli, som af Katholikerne helligede« til Apostelen Ja-

cob (den Ældre) og betragtedes af dem som en boj

Helligdag. I den vestlige Kirke er den neppe bleven

indstiftet forend i Middelalderen, rimeligvis i Spa-

nien, under Vestgothernes Regjering, som Surrogat

for en ældre hedensk Folkefest, da den Græske Kirke

helligholdt denne Apostels Erindringsdag den 16de

April. I de folgende Dage dyrkedes Marias Moder

Anna og andre Helgeninder
,
(mueligen i de for hæ-

drede Gudinders og Disers Sted). Det kristnede

Norge fik snart sin ypperste Helgenfest i Oluf den

helliges PI6jtid ,
den 29de Julii. som og kom til en

stor Anseelse i de andre nordiske Riger. Ilerpaa fulg-

te endelig St. Peters Lænkefest den iste August, som

ellers efter den Finsk - Geltiske Aarsudreguing paa to

Maader var en stor Mærkedag, nemlig 1) som Mid-

*) Henne Forvirring ved forskjellige Benævnelser kan maaske

tildels udledes derfra, at Midsommersperioden forhen reg-

nedes fya Sammersolhverv, den forste Midsommersfest, og

naade omtrent til Hundedagenes Begyndelse, da følgelig

den mulen Midsommersfest kunde siges al indtræffe. Saa-

Iedes feiredes og Midvinlersperiodens ,
eller Julens . Jule-

tidens, forsie og sidste Bag paa forskjellige Maader.
j

)

»
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sommersdag (naar Hensyn tages til Ilalvaarots Gang”)

og 2) som Hostens Begyndelse , efter den ogsaa bru-

gelige Qvartals -Inddeling.

Vi erfare af Sagaerne at Islands Midsommerstid

i Hedend ommen udmærkedes ved festlige Sammenkom-

ster, Gjæstebude og andre Lystigbeder *). Dets æld-

ste Love antage Midsommersdageu for Landets Nyt-

aarsdag, i det de der begynde Opregnelsen af Aarets

12 Maancder med deres Tillægsnætter. Da Nordmæn-

dene saa meget udmærkede deres Midvinter med he-

denske OIFringcr og Gjæstebude **), liar deres Midsom-

mer (efter denne Regningsmaade) vistnok ej heller væ-

ret glemt. Da slige Festligheder i fordums Tider va-

rede nogle Dage, eller endog Uger, blev forste August

ind begreben under den heromtalte aarlige Glædespe-

riode. De Folkeskikke i Nordens forskjellige Lande

som erindre om den, lienforer jeg derfor til den nu

i Tiden dertil ofte svarende 1ste August, som Oldti-

dens forste eller foreløbige Ilostfest i det nordlige

Europa overhoved.

Det er bekjendt at næsten alle hedenske Folk, for

eller ved Kornhostens Begyndelse, have ved en sær-

egen Hojtid eller Bededag anraabt de Guddomme, som

*) See f. Ex, Eyrbyggju Saga 4?de Kap. om det af Thorodd

Skutikaupånde da i nogle Bage givne Gjæstebud, og sam-

me Sagas fllde Kap. om det store Folkemode i Hedeeg- /tyØ
nene ved llaugabrecka pan samme Aarstid.

Isledenfor den hedenske Offerfest ved Midvinter (kaldet i

Latin conversio liyemis) hk Nordboerne en Hojtid for St.

Pauls Omvendelse [eunuersjo 5/, Pauli)

,

den 25de Janr«,

panbitden i Norge ved den ældre Gtdelhingslov. Om den

sige endnu de danske Ponder: Povels Bag driver alle Jule-

mærker ud. Mærkeligt bliver det da at den 25de Julil,

netop et halvt Aar derefter, paahodes af Katholikerne som

en huj Helligdag for Apostelen bl. Jacob den ældre,
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mentes at raade for Jordens Frugtbarhed
, om god

Lykke til Sædens Væxt og Tndhostning. Uden al

Tvivl har dette og været Tilfældet i det gamle Nor-
den. Dette maa vi saa meget niere formode, som Lo-
vens Tegn blandt os (efter mit Kalender-System) var

helliget til Freya, Frugtbarhedens Gudinde, som saa-

ledes raadte for den Maaued
, der endnu i de Danske

Almanakker (ligesom i de ældste os bekjendte Tider)

kaldes Hoatmacined
,
fordum ogsaa Kornmaaned

,

i Is-

land, hvor Agerdyrkning for er bleven drevet, Korn-

skurdar munudr (Kornkostens Maaned) hvilket Navn

den allerede bærer i den yngre Edda, ganske svarende

til de Svenskes Skdrdemdnad (i visse Almuedialektcr

Skord-anl,
al det oldnordiske Skurdannir

) ; af samme
Oprindelse er (efter Itask*s Bemærkning) det Fynske

Ord Skurdigilde eller Skuregilde
,
for det ellers bruge-

ligere Hostgilde (svensk Skjur-dl
, Skurdi). De gamle

Tydskere kaldte Augustus Aranmonat
, Axencs eller

Kornbostens Maaned
,
hvorfra Ilolstein ernes Arnmau-

ued (brugt i det 16de Aarhundrede). Nogle Forfat-

tere ville at Keiser Karl den store har givet den Nav-

net Ohstmonat (hvoraf Nederlændernes Oogstmaaned,

visse Tydske Dialekters Aagst o. s. v.) som skulde have

betydet Hostens eller Indliostuingens Tid; andre ville

antage det for en Fordrejelse af Augustus, hvilket dog

ikke er sandsynligt, da alle de ovrige Maaneder have

ægte tydske Navne. Blandt Angelsaxcrne hed den

Kedb-Moiuib o: Urtemaaned. I deres gamle Bil ledka-

lendere antydes den ved Forestillinger af Ilostarbci-

det, eller ved en Mand som meier Korn. I Middelal-

derens latinske Kroniker og Diplomer forekommer Au--

gustus linder Navn af mensis inessioniim. Ved at er-

fare denne ældgamle Overensstemmelse mellem Forti-

dens Europæiske Navne for August-Maaned, bliver det

os hojst mærkværdigt, at andre lignende og lindes i det
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nordlige Asien
,

f. Ex. Tsclmwascliernes Sorla - Oich

Seglenes (Hostens eller Indliostningens) Maancd. Naar

vi ville udlede Gudinden Fre}ras Navn af cn ægte

nordisk Sprogrod
,

moder den os uden nogen lang

Sugning, i Ordet Fræ, i det endnu brugelige Danske

og Svenske Frd\ forben Mosogoth. Fraiva, som bekjendt

bet}rdcndc Sæd eller Sædkorn. Fro forekommer alle-

rede lios Saxo som Egennavn for Guden Freyr (Frej,

Froy o. s. v.) Freya, Fræa
,
Froja (som Navnet ef-

ter den gamle Skrivebrug paa forskjellige Maader kan

udtrykkes) vil altsaa ligefrem betyde den fro bærende,

befrugtede, frugtbare eller frugtbargjorende o. s. v.

Den yngre Edda siger (blandt andet) om bernle: "Gu-

den Njord11 (den nærende Lufts eller Atmospbærens

og tillige Vandenes fredelige Hersker) "liavde to B6’rn,

Sonnen Freyr og Datteren Freja , begge favre (eller

lysende skjonne) af Udseende og tillige mægtige (eller

vældige). Frcya er tilligemed (eller næst efter Frig-

ga) den herligste af Asynierne (eller Gudinderne).

Hun bar en Bolig i Himlen, kaldet Folkvang (Folks,

Folkets eller Folkenes Vang, Vænge, eller Mark).

Hun er dem bevaagen som paakalde hende. Hun fin-

der megen Beliag i Kjærligbeds- Sange og det er got

at bede til Ilende i Elskovsanliggcnder. Af hendes

Navn bar den Hæderstitel sin Oprindelse, at fornemme

Koner kaldes Fruer." For tydeligere at indsee Freyas

hele Betydning og Virkekreds, maa man lære bendes

Broder Freyr ret at kjende. lians Navn nedstammer

fra den selv samme Sprogrod, og betyder da: den

frogivende, befrugtende eller frugtbargjorende o. s. v.

Om barn siger den yngre Edda endvidere: v Freyr er

den fortrefleligste af Aserne. Han raader for Regn

og Solskin samt Jordens Afgrdde. Ilam maa man an-

laabe om god Tid (eller et got Aar) og om Fred.

lian uddeler ogsaa VclsLaiid til Menneskene." Her-
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over liar jeg (blandt andet) udladt mig saaledes i mine

eddiske Kommentarer. Oprindelig betragtedes vel

Freyr som Solens Gud og Freya som Maanens Gud-

inde , saiut begge tillige soin Naturens tvende store

Principer, det mandlige og det qvindelige *). De si-

ges at være Born af Njord , da Sol og Maaue synes

hver Dag at fremstaa af Havet og den nedre Luft.

Som den skjonne, oplivende, vclgjorende Sol er Freyr

den fortreifeligste af Aserne. Solens Indflydelse paa

Væirligct er umiskjendelig. Derfor raader Freyr baa-

de for Solskin og Regn; paa disse Naturens Gaver

beroer især Jordens Afgrode, deraf vore hedenske For-

fædie betragtedes som Freyrs
,
og vistnok tillige ogsaa

som hans Soster Frcycis Gave. Ham maatte man da

anraabe om et got Aar ,
det er at sige: at Aaret i det

liele og Hosten især maatte blive got og frugtbart. Der-

for dyrkedes Freyr i Island (efter livad jeg bar vist i

den næstforegaaende Afhandling) ved det sidste Host-

gilde, som indtraf ved Nordens ældste Nytaar eller

Vinterens Bcg3rndelse, skjout man ellers helligede ham
Gudeboligen Aljheim eller Stenbukkens Himmeltegn,

hvorfor Julen eller Vintersolhverv og' betragtedes som

Moclernatlen ,
det er at sige: som Solaarets og den for-

yngede Solguds Fodselsfest. Ellers maa jeg her be-

mærke : at Nordens gamle Guder især dyrkedes af det

mandlige Kjou ,
men de med dem nærmest forbundne

Om dem siger en gammel Sclioliast til lioral

z

(i fuldkom-

men Overensstemmelse xned mange af den klassiske Oldtids

Digtere og Philosopker) : ''Duobus his regnnlur omniet ler-

rena
,
calore qvidem Solis -per iliem

,
liumore vero I u n (C

per noctem. Nam ut calore Solis art imantur semina
,

itu

Lunce humore nutriuntur . Penes ipsam enim el corporum

omnium ratio esse dicilur et potest.” Jævnfor Plin, Hist.

nut . 11, 99, samt mit Lexic, mylhulog, S. Si o. f.

\
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Gudinder, i lignende Anliggender, af det qvindelige*

Ilcraf folger, at de saa nærbeslægtede Freyr og Freja

sandsynligvis
,
af de forskjellige Kjon, er bleven tillagt

omtrent den samme Magt og Indflydelse, ved de Gavers

Uddelelse hvorved de viste sig som Menneskenes Vel-

gjorcrc, med særegent Hensyn til Kjdnncnes relative

Tarv og Velbefindende. Her betragte vi dem kun som

Aarets og AarstiderneS Guddomme, hvorved def falder

i Ojncne
,
at Freyr dyrkedes som det virksomme Ophav

til Jordens Frugtbarhed, vel og især for at signe og

bevare den nedlagte Sæd, som Vintersæden o. s. v. men
Freja derimod for at virke til Froets eller Sædens Mo-
denhed, en rig Host og Kornets heldige Indhostning

m. m., der fordum mest indfaldt i den hende saaledeS

helligede Maancd, som af os nu betegnes med en be-

kjendt, men langt mindre æsthetisk Benævnelse, Dette

Tidslob er i Norden det varmeste i hele Aeret, da

Urter og Agervæxtcr staae i feirest Kraft, som fuld-

modne og sædydende. Saare passende var det da at

hellige det til Kjærlighedens og Frugtbarhedens Gud-

inde. Navnet for Freyas Bimmelbolig (eller lokali-

serede Maancd) sigter maaske og tildels til Aarstideus

jordiske Sysler. Folkvang er nemlig ligefrem det

samme som cn Mark, bedækket med Folk; men netop

pna denne Tid er Ilo- og Korn -Hosten i fuld Gang,

og Markerne saaledes bedækkede ined Arbeidere.

Ligesom vi tit finde en saare mærkværdig Over-

ensstemmelse mellem Uvdendomiueus sydlige og nor-

diske Folks Begreber og Skikke, er det og Tilfældet

med det lieromhandlede Himmeltegns eller Maaneds

religiose Betragtning. Romerne helligede nemlig Lo-

vens Tegn og August -Maancd til Ceres , Kornets og

Frugtbarhedens Gudinde *) ;
i den samme Maaued

*) Virkelig finder mon og undertiden, paa gamle Mindesmær-

ker, Ceres forestillet med Luven som Attribut, eller og som
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(Boedromion) hædrede Grækerne, især Athenienserne,

hende ved visse Fester (som Eleusinierne , T/iesmop/io-

vierne o. fl.) under Navn af Vemeler . Den selvsamme

Maaned (eller Lovens Tegn) helliges af Inderne til Jor-

dens Gudinde > Briihivi
,
som dog kun er en Form eller

særegen Personifikation af Lakhsmi
,
Havets Datter (li-

gesaa vel som Aphroditc, Venus og Fre)ra) Ovcrflodets,

Rigdommens, Skjh'nhcdens, Kjærlighedens
,
Ægteska-

bets, samt sanvel den animalske som den vegetabilske

Frugtbarheds Gudinde. Efter Ormes Indiske Kalender

holdes en stor Fest til hendes Ære den 1ste August
— hendes egen Maaned, efter det foranfortc. Et nf

Laklismis Navne er Sri
,
som det vel maa være tilladt

at jævnfore med Sir (Syr) et af Frcyas Navne, ligesom

Suhre
,
Zohre o. fl. betegne Arabers, Persers og flere

Osteriænderes Venus, Siris en frugtbargjorcnde Nil-

gudinde blandt de gamle Ægyptere o. s. v. Bande jog

og Andre have .sammenstillet vor Frcyas Benævnelse

Astardis
,
Astavgod, Angelsaxerncs JEastre

,

Saxernes

Ostar o. fl. med de orientalske Navne for den store

Ilimmelgudinde ,
Aslara

,
Astarte

,
Aslarlis

,
Astaroth

,

Astro o. fl. hvilke etymologiske Conjecturer jeg her

dog blot vil henstille til Fremtidens kyndige Sprog-

grandskeres og Ethnographcrs nærmere Undersøgelse

kjorende, i Selskab med Baccbtis, paa en Vogn, der trækkes

af en Love og en Lovinde. Ogsaa de asiatiske Gudinder

af beslægtet Art, Cybcle, Astarte o. fl. fremstilles paa en

lignende Maade. Eddaerne tillægge Freya undertiden et

Forspand der snart siges at liave beslaaet af Katte, snart

Jre.vs-; denne sidste Benævnelse tillægges nu i Island Han-

katte, men vi see af Skalda at det og fordum liar betydet

Bjomc
,

samt rimeligvis da ogsaa andre her i Norden ube-

kjendtc glubende Dyr, som Lover og Tigre (nf mange reg

-

nede til Kaltearten) o. s. v. Det Islandske Navn for en

Love Lj6n (Led;/) maa udledes fra Latin eller Græsk.
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og Afgjorclse. Vist cr det i ovrigt at den vidthe-

rciste Apulejus i sin Tid troede at have hragt det i

Erfaring, at nresten alle Folk dyrkede Maanens, Nat-

tens Kjærlighedens og Frugtbarhedens store Gudinde

tinder mange forskjeliige Skikkelser og Navne, i det

han lægger en af sin Fortællings Helte følgende Bon

i Munden: ”Du Himlens Dronning !... som med qvin-

deligt Lys optyser alle Vaaninger og fostrer den gla-

de (eller frodige) Sred med vaade Luer; med hvilket

Navn, hvilken Skik, og under hvilken Skikkelse det

end cr tilladt at pnakalde dig, dig, hvis eneste Gud-

dom den hele Klode ved mangfoldige Former, Skikke

og Benævnelser bredrer ;
til dig henvender jeg mig; o.

s. v.” *). Vi undres saaledos ikke over at gjenfinde

dette store Væsen som Augnst-Maaneds Beherskerindo

blandt Romere og Græker som Ceres
,
blandt Inderne

som Prithivi eller Pcikslimi, blandt Nordboerne som

Frcya **) o. s. v. men mere paafaldcnde cr det at seo

de Kristne i den selvsamme Maaned tilbede Kristi

Moder som Himlens Dronning, ikke allene som Engles

og Helgenes samt overhoved alle Troendes Hersker-

inde, men ogsaa som jordisk Frugtbarhcds Giverin-

dc ***), joaa hvis Æresdag i Maanedens Midte (fra

*) BeSina coeli ! . htce foemiiiinct collustrans cinicta moe-

?i ia et udis ignibiis nulriens Iccta semina
,

rjuor/ve n omine,

(jvorjve ri/u
,
qvaqve Jacie 1cJas est invocarc . . . cujus nu-

men unieum
,
mult iforme specie , ritu varia , nomine mullijugo

lotus veneralur orbis. {IWctumorphost Lib. XI).

* K
) Forsaavidt Freya slemmer overens med den frugtbargjoren-

de Kjærligbedsgudinde blandt Græker og Romere, cr det

mærkeligt at August af visse asialisk-græskc Stammer (som

Bithynieme o. fl.) kaldtes yJphrodisios
,
men September (efler

Geres) Demetrios

*

***) Blunt fortæller at ban i Sicilien har sect Mnriebilleder ved

Vejen, bekrandsede med Ax, samt bærende slige i Haan-*
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livilken Tid Hyrderne i Tydskland bestandig skulde

opliolde sig i Marken til Hostens Ende) de da blom-'

strende eller voxende Urter og Frugter skulde olTres

til Marias Ære og velsignes ved kendes Naade, saale-

des at Trolde og Trolddom, Torden, Sygdomme og

andre Ulykker rnaatte flygte irn de Andægtiges Huse,

for de saaledes viede Urtekoste. Fordum skede vel

dette i Norden til Freyas og Friggas Hæder, thi den

kristelige Fest blev stiftet, i de Tydsk-NorJiske Hed-

ningers Omvendelses Tid, ved Dekreter af Keiser Lud-

vig den Fromme (egentlig Concilium Aqvisgranen&e

817) og af Pave Leo den 4de Aar 847. Denne Fest

blev allerede paabuden i Norge ved den ældre Gule-

tbings Lov og kaldtes der senere Vor Frue Dyre
,

Dyre v. F, Dag

;

i Tydskland Mariæ der Fren- Tag
,

Unserer Frauen TViirtwyhe (eller TViirtzweihe

)

3 Kmt-

wiginge eller Krauterivcyhe
,

i Ungarn den store Frues

Dag o. s. v. 1 gamle Manuskripter af Middelalde-

rens Tydske Love betegnes den, paa en bieroglypbisk

Maade, ved en sammenbunden Urtekost'').

den, hvormed Lunderne snalcdes linvde udpynlet hende,

hvorved han an forer de Ovidiske Vers :

Tuiti demum vultumqve Cents animumqve reponil
,

Imposui/que suæ spicea serfa eumev

•

0 Den 15de August betragtedes fra Arilds Tid i Frankerige

som Ligets og dels Patroncsscs ypperste Fest 5 Augusti be-

mærker derfor (— med hvilken Let, maa andre Kyndigere

Ledomme)— at Napoleon valgte den til almindelig Højtide-

ligholdelse af hans ( paa en anden Tid indtrufne) Fodsels-

dag
, som en Kational-Fcst* Paven anviste ellers Dagen

fremdeles til den hellige Napoleon
,
som dog ikke flir kjend-

tes af den katholske Kirke, men synes at bekræfte Sagnet
1 J O

om Napoleon Jiuonapar/es Græske Herkomst* At ellers den

lieromhandlede Hojtid for Jomfru Maria i Middelalderen be-

stemtes til den Tid, da Solens Indgang i Jomfruens Tegn

(efter den da i Kristenheden gjængse Tidsregi)ingsmaade}
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Af det Foregaaende er det vel klart at den saa-

ledes indstiftede Frue-Fest traadte i steden for en he-

densk Freya- eller Frigga-Fest. I "begge disse H&jtider

have vi vel Sidestykker til den 1ste August, som her

ogsaa hiiver at betragte i lignende dobbelt Henseende.

Vi vide at denne Dag, fra Arildstid, har idet

nordlige Europa været betragtet som Ffirstegrodens Fest

(festum primitiarum)• Denne begyndte vel i de he-

denske Tider med Solens Indgang i Lovens Tegn eller

Freyas Maaned
,
ved den Norsk - Islandske Midsommer,

Nordboernes forste Hostfest
.,
da man vistnok udbad sig

Gudernes Naade for den begyndte Host, nod noget af

Forstegroden samt ofirede deraf til Guderne o. s. v.

Disse Skikke forflyttedes i Kristendommen til kristelige

Ilojtider, der enten stiftedes fra ny af i de ældres

Sted, eller tilfældigvis indtraf paa samme Tid. Vi

ville opregne nogle hertil horende Exempler fra hine

Hostens foreløbige eller forsteDage* *).

Forordsvis maa jeg bemærke, at man blandt alle

Gothiske Folk iagttog den saakaldte Host]red eller

Hostens Hellighed (Hausthelgi i Islandsk) Hosthelg/i

i Middelalderens Danske og Anfred (Annfridr

)

i de

plejede at indfalde eller nærme sig, var vel heller ikkø

uden Betydning, da den (paa Hedendommens Mythologie

grundede) Overtro om Himmeltegnenes guddommelige Magt

og Indflydelse var udbredt overalt i den gamle Verden,

*) Julius blev i Norden, snavel fordum som nu, især betrag-

tet som Hohostens Maaned. 1 de sydligere Lande maa
saavel den som Kornhosten begynde tidligere. Af dem ere

ikke allene Italien, men og*aa Spanien og Frankerige (som

kristnede Gotbers og Frankers Opholdssted i den tidligste

Middelalder) samt England og Tydskland mærkværdige for

os, med Hensyn til forst paabuden Festligholdelse af ka-

tliolske Helgéndage
,

indstiftede i ældre hedenske Hojti-

ders Sted.

E



Svenske, saa og i Norske og Islandske Vedtægter, ef-

ter visse, i do forskjellige Lande noget afvigende Ter-

miner. Hvo der da forstyrrede den offentlige Fred,

ansaaes og strafledes som en Nidding
;
Kongens Oin-

budsmænd maatte da ingen Sager anlægge o. s. v. Ri-

meligvis begyndte den, i de Ledenske Tider, paa Til-

forselsdagen eller Vaageaftenen for den forste lldst-

fest.

Den 14de Juli antage Nordmændene nu for de-

res Midtsomar eller Midsommer ; Norske og Svenske

Primstave vise da, blandt deres kalendariske Iliero-

glypher, en Rive, omgivet af 12 Stjerner. Virkelig

vise Stjernerne sig nu atter paa Himmelen, tilligemed

Freya, Hostens Gudinde og deres Anforerinde. De
Kristne Lave dog vel villet anvende dette Sindbillede

paa den deres Fest, som indtræffer næste Dag, og

som jeg nu strax kommer til at ommelde. Et andet

Norsk Kalendertegn for den Norske Midsommer er

en krummet eller nedbojet Stang, ved livis Spidse den

straaleude Sol viser sig, for at betegne dens lavere

Gang og den forste Sommcrbælvtes Ende. Colerus,

som skrev i det. 16de Aarhundrede, viser at denne

Dag i Tydskland blev anseet for en af de storste

Mærkedage; regnede det da, skulde Regnvæir paa-

folge i 40 Dage derefter. I det Ledenske Rom liavde

man paa den helligholdt en Ilojtid for den qvindelige

Lykke (Fortuna muliebrisj især ieiret af det smukke

Kjdn. Siden blev den en katbolsk Festdag for den

bellige Bonaventura
,
udmærket ved en dertilborendo

Bon i gamle danske Bonneboger.

Den 15de Juli finde vi om meldt af Engelske For-

fattere fra det 17de A århundrede, som indfaldende i

Midsommerstiden
, skjont denne ellers i England, efter

Oldtids og Nutids almindelige Sprogbrug, indtræffer

især ved Sommersolhverv. Denne Afvigelse synes at
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skyldes Beda s nyere Angelsaxiske Tidsudregningsmaade,

som vi snart komme til at ommelde. Besynderligt er

det, men sikkerlig vidnende om en Oldtids Helligdag

eller Mærkedag
,

at man nu fordum holdt en stor Hel-
»

ligdag i England for en Helgen, hvis rigtige Fest burde

feires 13 Dage i Forvejen, nemlig den 2den Juli *).

Det var S. Swithin
,
Spithun eller Svithum. Han blev

|

i Aaret 852 Biskop af Winchester under EtlielvolJ’, An-
gelsaxcrnes Konge, og dode i Aaret 868 (Heiligen-Lex-

icon, 1719, har meget urigtig 962). I gamle Engelske

Billedkalendere forcstilles Dagen ved en Mand, der

holder et Drikkehorn i Ilaanden, som det tydeligste

Tegn paa et lystigt Gilde. I England og Skotland er

den samme Dag endnu en af de mest anscete Mærke-

dage. Ilegner det da, skal det regne fulde 40 Dage

derefter **). Den selvsamme Overtro bemærkede vi

*) Denne Dag blev og, allerede ved den ældre Guletliings

Lov, befalet at helligholdes i Norge som Suijj/unwessa.

Det skede især i Stavanger, hvor Domkirken indviedes

til denne engelske Helgen. I et der udgivet Diplom af

1313 antages den for ligesaa hojtidelig som forste Jule- Paa-

ske- og Pintsedage. Ogsaa i Island feiredes den 1395, dog

vel blot paa enkelte Steder, som en Kirkevielses Erin-

dringsdag eller Aarsfest. Heraf kommer Navnet SyfielaKoli,

SyJ'/esol, som endnu bruges af den norske Almue for Ma-
riæ Besiigelsesdag

, hvis Helligholdelse i den katholské Kir-

ke forst kom i Brug i det 14de og 15de Aarhundredc.

Paus og flere forklare Navnet aldeles urigtig.

I Anledning af denne Engelske Overtro
, som endnu an-

tages og forsvares af mange, har man nylig i Tydske

Blade bemærket
,

at hvor oplyst og fordomsfri Friedrich

den Store end var i andre Henseender, saa troede han dog

paa Almuens Regler om Mærkedagene. Selv i China her-

sker denne Troe om Væirliget paa visse Fesler, hvorefter

f. E. et lignende skal indtræffe i de 100 næslpaafolgende

Dage o. s. v.

E 2



om Gaarsdagcn i Tydskland , saa at det folgclig maa

Tære en af de sædvanlige Legender, livad den engelske

Tradition fortæller; at 40 Dages 11 egn fulgte efter St.

Svitliins Dodsdag
,
formedelst Helgenens Vrede over

Munkenes Forsæt, at begrave lians Legeme ]^aa et an-

det Sted ,
end lian selv havde anordnet ved sin sidste

Villic. Endnu siger man i England
,
naar kun en lille

Regniling indtrælfer })aa denne Dag, at St. Svithin

derved kristner (dober eller vier) Æblerne. I Sver-

rige blev Dagen af Katbolikerne belliget dets Apostel,

David
,

en Englænder af Fodsel. En i sin Tid stor

katbolsk Hojtid blev i Frankerige indstiftet paa den —
nemlig ved Concilium Tolosanum, i Aarct 1229 — formo-

dentlig for at udslette eller forandre en ældre hedensk

Overtro der i Landet *). Den grundedes paa en Tra-

dition om 12 eller 72 **) Apostlens Adskillelse paa en

vis Dag , da enhver af dem begav sig paa Reisen til et

vist Land for at præke Evangeliet over bele Verden,

som St. TJiomas i Partbien (eller Persien), Matthæus i

Æthiopicn o. s. v. Heraf kaldtes Festen almindelig

paa Latin Divisio dpostolorum. Dertil svarer dens

Danske Benævnelse i den af AVorm udgivne Runekalen-

der for 1328, Skilnader slposlla

,

endnu i Islandsk Skil-

nadur Postula. Mærkeligt er det at Nordmændene end-

nu pleje at sige om deres Midsommer, som indtræffer

paa denne Dags Vigilie, at ”da skiller Sommeren sig ad”

ligesom Legenden fortæller om Apostlerne, til hvilke

Ar
i maa herved erindre at disse Egne i lang Tid stode un-

der Arestgothernes Herredomme og at Toulouse da var de-

res Hovedstad. Der tænder man endnu aarligen det fest-

lige Baal ved Sominersolliverv paa St. Hans Aften
,
efter

vor ældgamle nordiske Skik.

**) Herved maa man vistnok tænke paa de 12 Maanedcr og

72 Femter hvori Nordboerne £Goihers og Frankers Fræn-

der) fordum inddelte Aaret.
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den tilommcldte danske katliolske Btfnnebog liar en Bon

med Titel ''hvorledes tlie skyldes at." Den sidstom-

meldte Hojtid er, skjtfnt den endnu bemærkes i vore

Almanakker som postiernes Deling
,
nu gaaet gandske

af Brug i katlioJske Lande *), hvilket man dog desværre!

ikke kan sige om Inkvisitionen

,

som efter Manges Me-
ning forst blev indstiftet, som fast Indretning

,
ved det

samme Concilium. I det hedenske Rom helligholdt man
fordum paa denne Dag en Fest for Castor og Fol lux;

da droge ogsaa de Romerske Riddere i en stor Proces-

sion til Ilest fra Hæderens Tempel (ædes Honoris

)

til

Capitolict.

Den 16de Juli er i Middelalderen (saavidt mig er

hekjendt) gaaet glip af sine Naboers lioje Anseelse.

Dog celebreredes den i de katholske Nederlande, som

helliget til den hellige Rainilde (eller Ragnilde) som

der skal have lidt Martyrdøden, benved A aret 700- Hen-

des Festdag blev allerede feiret i Aaret 806.

Den Vide Juli antager Beda's Kalender (bes)rnder-

lig nok i Overensstemmelse med Ptolomæus's ægyptiske)

lor den rette Midsommersdag. Den danske Almanak

af 1328 udmærker den som helliget til St. Martiulis ,

rimeligvis den samme, som fordum furegaves at have

været en af de ovenmcldte 72 Apostler, og som siges al

have omvendt hele Aqvitanien og fordrevet en uhyre

Drage (jfr. 20 og 22 Juli). Heiligen-Lexicon anviser ham

ellers den 30 Juni.

Den 18de Juli begyndte Hostens Hellighed (Jeriæ
messinæ

)
efter Visigotliernes eller Vestgothernes Love,

ideres fordums Besiddelser i J?rankerigc og Spanien. L

*) Maaske dog med Undtagelse af Folen, hvor den længe har

været betragtet som en stor Ilojiidsdng . til taknemmelig

A fmindelse for don siore Sej«*i\ som Folakkemc i _Aarell4lO

vandt ved Tanneberg over de Tydske Riddere.



70

det sidstnævnte Rige liar man da æret en noget apo-

krypliisk Helgeninde, Marina , som dog erindrer om
Romernes o. fl. Venus Marina . Da feiredes ellers

Vigilien for adskillige Spanske Helgeninders Festdag.

Jusia og Ru/ina siges i A aret 300 at Lave Laanet en

Procession for Gudinden Fenus
y
samt sonderbrudt Len-

des Billede, hvorfor de bleve slæbte over Klipper og

Hoje og siden dræbte, den ene brændt, den anden

kastet i Vandet o. «• v. — Hin Venus-Fest sigter maa-

ske i Legenden til Gothernes Hojtid for Frea (eller

Freya) paa den samme Tid. End en Martyrinde, Aurea
,

dyrkedes og i Sevilla.

Den 19de Juli findes ikke at være udmærket i

Særdeleshed ved gamle nordiske Helligdage eller Fol-

keskikke. Paa denne Dag indtraf, efter mit Kalen-

dersekema *), Atheniensernes mindre Panathcnæer til

Minervas Ære, og Persernes Lotosfest til Solblomstens

eller Solens Hæder.

Den 20de Juli har derimod fra Arildstid været

en stor Mærkedag for det Europæiske Norden. Den
var og den sidste Dag af de hedenske Islænderes re-

gelmæssige 12 Maaneder af Aaret. I det sydlige

Tydskland skulde Korntienden (af Forstegroden) i Mid-

delalderen erlægges paa denne Dag. Overtroiske nor-

ske Bonder have (i det mindste til det 17de Aarliun-

drede) .paa den ikke rort ved det mindste af Ager

eller Eng, da de ellers mente at Fæet det hele Aar

gjennein ikke vilde trives, men forfølges og odelæg-

ges af graadige Rovdyr. Endnu kalde de Dagen

Margit, Valsuuse eller Margretes Vanddse, med hvilken

Helgeninden siges at. komme for at give Jorden

*') Dette erindres herved, en Gang for alle, med Hensyn til

beva?geligc Mærkedage
,
der her omtales som indtrefleiide

paa en vis Maanedsdag.
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Regn *). Dagen helliges liende, som Margareta
,

i

den Danske Runekalender af 1328. Katliolikerne have

mange Legender om hende, som tildels snarere synes

at passe paa en hedensk Gudinde : f. Ex. at hun en-

gang har forjaget eller bundet Djævelen, der viste sig

for liende i en fæl Drages Skikkelse. Det kan be-

mærkes herved at den Tydske Almue, lige til vore

Dage, bar ment at en djævelsk eller infernalsk Drage

(cn Aliriman eller Nulhug) **), bortranede det modne

Korn fra Ageren, hvorfor xnan skulde lægge 4 af den

hjemforte Forstegrtfdcs Neg korsvis i alle Ladens 4

JJjorner. Mod denne Korndrage skulde da vist nok

Margareta være den kraftigste Beskyttelinde. (Ifr.

17 og 22 Juli). Den Engelske Almues Overtro til-

lægger hende eller hendes Dag en frugtbargjtfrende

Kraft, som (efter Forsters Udtryk) slet ikke sommer sig

for en kristelig Vestalinde. Legenden fortæller ogsaa

om hende, at forend hun led Martyrdøden, bad hun,

blandt andet, for alle Barselkoner, hvorfor de i Fod-

selssmerterne bor anraabe hende om en lykkelig For-

losning, som da sikkerligen ikke skal udeblive. Jlu-

spinian bemærker, i Anledning heraf, at bun dyrkes

endnu af de Kristne, ligesom Juno Lucina nf de romer-

ske Hedninger ; vi kan lægge til : som Frigga og Freja

'i

*) Dette udtrykke de danske Bonder undertiden ved en phnnp

Talemaade
,
som af Nordmandene og anvendes paa 8. Ja-

cob. Jevnfor den !25 Juli. I Tydsklaml siges Regn paa

denne Dag at skade alleslags Nodder.

**) Det var vel den samme Druge som i vort Norden, saavel-

som og i dc sydligere Lande , især 1 rygtedes Somnu-rool-

Lvervsnatten eller Si. lians Nat, i andre Henseender, som
da ankommende til Jorden og medbringende Test, Kræft,

Dbd o. s. v. til Menneskenes I'lage. Herom har jeg ud lur-

ligere liandiet i mine Kommentarer til Yala’s Spaadom o.

fl. St.
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i det samme Tilfælde af de hedenske Nordboer. Is-

lænderne hædrede, i Middelalderen, paa denne Dag, de-

res ypperste National - Helgen
,
Biskop Thorlak, ved

store Højtideligheder. Hans anden Fest holdtes ved

Vintersolhverv. Servierne dyrke endnu Tordneren Elias.

Den 21de Juli var den forste Dag af de heden-

ske Islænderes Epacter eller Aarets Tillægsdage.

Ægypterne antoge den for Verdens Fodselsdag eller

Skabelsesdag. I Middelalderen ærede de Danske (ef-

ter Runealmanakken af 1328) saavelsom og de Sven-

ske, Helgeninden Praxedis
,
som var bleven omvendt

fra Hedendommen og lod forfærdige en stor Døbe-

font, hvori hendes hele Familie annammede Daaben.

Rimeligvis have da allerede de i Danmark forst om-

vendte Kristne henvendt sig til liende, og andre lig-

nende Helgeninder, i deres Boniter > efter Omvender-

nes Forskrift.

Den 22de Juli var atter i disse Riger en stor .Hel-

genindes Fest. Da dyrkedes nemlig Maria Magdalena,

især i Betragtniug af hendes Omvendelse, do sie pe-

cliert wardy efter gamle Tydske Kalenderes Udtryk.

Legenderne fortælle meget om hendes Kampe (i Fran-

kerige) med en stor Drage og andre Slanger
\
jævnfor

ovenfor den 20de Juli *). De norske Sonder kalde

*) Slanger kaldtes af vore Forfædre Orme
,
men Julius af dem

og os Orme -maaned\ netop ved denne Maaneds gamle Ile—

gyndclse mentes Bragen Nidhug, de infernalske Slangers

Fyrste
,

at faae Magt over Jorden og Menneskene. Da

frygtedes ogsaa Slanger og Orme mest. Det er da intet Un-

der at man fordum i disse Dage dyrkede Heroer eller Ilel-

gene, som havde overvundet Drager og Slanger. Netop

paa denne Tid holde Inderne endnu forskjellige Fester, ved

hvis Ceremonier giftige Drager og Slanger skulle fordrives.

Dog dyrke de paa samme Tid, andre guddommelige og god-

g;orende Væsener af samme Art. Grækerne afbildede Ce-
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liende Mari eller Marin Magelin
,
og udmærke Len-

des Dag paa Primstaven ved en Stol. Soui Grund

derfor angive de denne Legende (efter Willes Beret-,

ning). ''Hun Llev saa bojtagtet i Himmerig, at Jom-

fru Mari gik af Stolen for hende, og bod liende sætte

sig.” Andre betegne dog Dagen ved en Stige, maaske

som Himmelstige. Til Maria Magdalena henvendte

Lybekkerne deres Bonner, da de og deres Allierede i

Aaret 1227, paa denne hendes Dag, vandt det store

Slag ved Bornhovede, over den danske Konges, Valde-

mar den andens, Krigshær. Legenden siger at hun,

efter Paakaldelse og Lofter, stillede sig mellem de

Lybske Tropper og Solen
,

hvis Skin var dem til

Hinder, men siden fægtede de i Skyggen. Denne Af-

ten bage Irlænderne Kager og foretage visse Libatio-

iier med overtroiske Ceremonier, som siges for at liave

sket til en hedensk Gudindes Ære. Nogle mene det

har været Ceres
,

men andre at det har været den

Himmelens Dronnings til hvis Ære Phoenicicrne og de

efter deres Exempel afgudiske Joder foretoge lignende

Skikke, som beskrives saaledes af Propheten Jere-

mias (VII, 17, 18)*). ”Seer du ikke hvad de gjbre i

Juda Stæder og i Jerusalems Gader? Borncne sanke

res
, som raader for Lovens Tegn, som kjorende med Dra-

ger eller Slanger.

*) Efter Dr. R. Mollers nyeste Danske Oversættelse, livor den-

ne Anmærkning findes tilfojet: ''Alle, af liver Alder og

Kjon, forene sig om at hringe Himmelens Dronning (maa-

ske Maanen) og andre Guder deres Offer.” Om de Ka-

ger, der oflredes Astarte, see Miinters Religion der Kar-

lliager, 2 Udg. S. 77. Det var denne Himmelens Dron-

ning (ogsaa kaldet Urania
,

Coclctiis
,
Atiroarchc o. s. v.)

hvem jHeliogabal (efter llerodian) formælede med hans

Yndlingsgud, hvorved han foregav at have stiftet et Ægte-

skab mellem Sol og j\ laanc.
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Ved, Fædrene tænde Ild, Qvindcrnc ælte Deig, for

at lave Himmelens Dronning Kager, og de udose Drik-

oflere for fremmede Guder5
'. Om ikke disse afgudiske

Ollringcr især ere skete af Agrenes F&’rstegrode , ved

IJostfestorne, Lenstiller jeg til lærde Tlieologers Under-

sogelse. Servierne ære l\laria
,
Lynildens Herskerinde.

Den ‘IZdc Juli blev og i Middelalderen en nor-

disk Højtidsdag for den Svenske Helgeninde Birgitte.

Faa denne Dag dyrkedes fordum de hedenske llome-
/

res Himmeldronning , Juno
,
under Navn af Opigena

f

da frugtsommelige Qvinder især o firede hende Vox-

hilleder, med Bonner om heldig Forlosning. Hermed

kan man jevnføre hvad der under den 20de dennes

berettes om en da dyrket katholsk Helgeninde.

Den 2\de Juli (den sidste af den gamle Islandske

Kalenders Epacter eller Anrcts Tillægsdage) tilbadesend

cn Helgeninde, Christina, som siges at have sonderbrudt

sin hedenske Faders gyldne Afgudsbilleder, at have

tilbragt 5 Dage i en gloende Ovn, at være bleven

næret af Englene, med Engiebrod-
, da hun skulde hun-

gre ihjel*), in. m. som gjor hendes Legende til en af

de alleruriineligste. Ikke desmindre æredes hun ved

en særskilt Bon i de katholske Danskes Bonneboger,

ligesom hendes Navn endnu læses i vore Almanakker.

Paa denne Dag bragte de romerske Hedninger Solgu-

den Phoebus Oifringer af Aarels Forstegrode
,
navnlig

nyt Meel, Vin og Honning. Som bekjendt var Phoe-

*) Sigte vel de 5 Bage i Ovnen til Aarets Tillægsdage I den

hedeste Aa is t ul
,

og skulde ikke det Brod, hvormed Eng-

lene stillede Hungeren, opvække til Bonner og OHYe for

en nu indtræffende rigelig Host? En Del af Legenden sy-

nes at være opfunden i .Sicilien, under Normannernes Be-

gjering, da S# Christina især dyrkedes i deres Hovedstad

ralcrmo.
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bus den samme som Apollo (Dragens Overvinder) men

nogle Katholiker helligede siden denne samme Dag til

en S. Apollinaris .

Den 25de Juli begyndte, som nysmeldt, de gamle

Islænderes Aar med denne deres Midsommersdag , som

dog tillige, (efter Mal- Regningen) *) var den lorste

Dag af Hosten eller Hostrjvartalet
,
samt endvidere i

Freyas Maaned. Den blev og i Katholicismens Pe-

riode en boj Helligdag for Apostelen Jacob, af de

Danske kaldet lb
,

af Nordmændene Jacop Vaalhat,

fordi man paa den Tid venter Regn, som bedærver

Humlen o. s. v. Dagens Tegn er derfor og, paa de

Norske Primstave, en Hat, hvorfra Vand sees at ned-

dryppe. De Danske Runekalendere have i dens Sted

en Stav, som betegner de fordum brugelige Pillegrims-

Vandringer, til St. Jacob den ældres formeentlige Grav

i Compostella i Spanien. Et Dansk Almuesagn fore-

giver at Agern eller Oldennodder skabes eller blive

til i denne Dags Nat. Det er vel med Hensyn her-

til, at de Norske Primstave (i Wolfls Calendrier run i-

qpe) udmærke Dagen ved en Qvist med paahængende

Agern. De norske Bonder afholdt sig længe paa den

fra alt Markai’bcide, for at Rovdyr ej skulde skade

Fæet. Nordmændene troc endnu, at er den vaad, saa

faar man overhoved en vaad Hosttid; de synes saale-

des at antage den for Hostens eller Hostmaanedens

virkelige Begyndelse. I Tydskland frygtede man (ef-

ter Colerus) meget for Regn paa denne Dag, og selv

de tre næstforegaaende Fredage, hvorved det vistnok

niaa falde os ind at denne Ugedag forhen helligede«

Freya,- Dagens og Aarstidens hedenske Gudinde. J

*) Et Fjerdingaar eller Qvartal kaldtes nf de gamle

Jllul; heraf Sumarmal i Island, Somin cmmal i

S« V.

Nordboer

Norge o.
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Univcrsitetsbibliothckcts Exemplar af Ifospiuian læses

i Margenen (fol. 84, 1)) denne skrevne noget afvigende

Bemærkning : Vulgi superstiiiosa opi/iio est pluviam die

7reneris ,
proxinio a Jacobi , vel ipso Jacobi die deci-

deiilem ojjlcere glandibus Her omtales Regn paa Da-

gen selv, eller næste Fredag derefter, som skadelig for

Oldennddderne. Efter det ovenanførte er dette rime-

ligvis skrevet lier i Danmark. Til Freyas eller lig-

nende hedenske Gudinders D}rrkelse maa det vel ojj-

ri udelig henfores, at overtroiske Koner fordum i Tydsk-

lajid allagde visse Lofter i Badene
,
for at smaae Born

skulde voxe og trives. Muelig betegnedes den 25de

Juli af Tydskerne i Middelalderen, som en Art af

foreløbig Hostfest, ved disse Benævnelser: Si. Jacobs

Tag i/n Schnilt
,
in der Ern(dlje

, in de/n siren, i/i den

ylugsten. Denne sidste Benævnelse er meget mærkelig

da Augst deri maa betyde det samme som Iiost, efter

den ovenanførte Conjectur*).

Denne Dag belligedcs og af Katholikerne til S t.

Christopher ,
den store Kjæmpc, hvis Dyrkelse Ler i

Norden jeg troer i visse Maader er troadt istedenfor

den, der fordum ydedes Guden Thor, efter hvad jeg

jiaa et andet Sted liar sogt at vise.

l)en 2G\de Juli (eller anden St. Jacobs Dc/g) er i

de katholske Tider bleven Lelligboldt her i Danmark

til den nylig ommeldte St, Christophers Ære **), efter

*) Efter at dette var skrevet finder jeg at Ilire har den sam-

me Mening, samt troet1 cmlog at vort gamle Haml (Ilost)

er af samme Oprindelse, svarende til det Kymriske Aw.st

(i Wales), Cornwalske En.s/, Armoriske Ernest (i lille Bre-

tagne) , Franske Aoust (.Aout

)

,
Nederlandske Ooghst o.

s. v.

**) Mærkeligt er det at hande Si. Jacohs og St. Christophers

Dyrkelse (paa samme Dag af Aarot) synes at være opkom-

met i Spanien (hlaudt Golherne)| den ene llelgcn æredes
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som ældgamle danske Bonnebogcr vise, og love tillige

Enhver, som rettelig beder til den store Helgen, in-

tet mindre
,
end ”at han aldrig skal fattes ærlig Klæ-

de og Fode.’’ Da d}frkedes og ellers den her ligele-

des liojt anscete hellige Anna, Jomfru Maria’s Moder,

uden Tvivl især af Qvindernc.

Den 27de Juli var i Pavedømmet den hellige Mar-

tha’s Dag efter de danske Almanakker.

Den 2 ‘Sile Juli\ dens Nat fiygtcdes længe af Nor-

ske og Svenske Fjeldbonder som skadelig for Agre-

ne, og en af de saakaldte Jernnæller. Servierne dyrke

Stormbeherskeren Pantaleon. I 11om bragtes Ceres

fordum OIlringer af Vin, Melk og Honning.

Den 29de Juli blev i Norges forste kristne Tider

en Hovedfest for hele Norden, helliget dets Konge og

Martyr Olaf eller Olu/. Til en ældre omtrent sam-

tidig Hostfest sigtede vel Legenden om den af Heste

nedtraadtc Kornager, hvilken Kongen, kort for sin

Dod
,
ved Bon og Velsignelse forvandlede til den fro-

digste og heste i hele Omegnen. De Norske Kirke-

love paabodc cn Ydelse af Korn til den kongelige

Helgen, som kaldtes Ola/s-Korn (siden ogsaa Olafstold

og Olafspenge m. m.) uden Tvivl af Forstegroden, hvor-

for Messer skulde holdes i Trondhjems Domkirke (til-

lige Laudets Hovedkirke) jor Fred og godt Aar (efter

den bekjendte hedenske Bonformular). Aftenen for

denne Ligets store Nationalfest begyndte ogsaa Ola/s-

/reden (altsaa de Norskes Jlosthelgh) ledsaget af store

Markeder, der synes at være bievne afholdte, Dag

efter Dag, i forskjellige Egne, lige til den 10de Au-

gust, og uden Tvivl have været almindelige GJædes-

dog især i Compostella
,
den anden i Toledo. Endog St.

Annas forlrinlige Tilbedelse i Languedoc, bor sandsynligvis

udledes fra Colliernes Herredomme over denne Provinds.
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dage. Fredagen for St. Olafs Dag skulde og en vis

Deel af Ostetienden ydes, men eu anden Deel deraf

Fredagen for Midsommer *). De linske Kareler, skjont

de for længst have antaget. Kristendommen, hellig-

holde denne Dag endnu med hedenske Skikke, der

for vistnok egentlig tilhorto deres forste eller forelo-

hige Hostfcst. De stege da et helt Lam, hvorved

ingen Knive maa bruges, og Benene ej heller brydes

(i Overensstemmelse ined Finlappers og Hebræers be-

kjendte OfTerskikke). Indvoldene nedgraves i Jorden,

nieu ingen Fremmed maa nyde noget af Kjddet. An-
dre Finlændere hruge nu lignende Skikke. De hellig-

holde hele Dagen ved Afholdenhed fra Arbeide og lar-

mende Sysler
,

i den Tro at Bjbyneii derved afholdes

fra at skade Qvæget; heraf sees den Finske Oprindelse

til Nordinændenes ovenmeldte Overtro paa andre Mær-
kedage i denne Aarstid. Det Lam

,
som slagtes til

Hojtidsmaaltidet
,
maa ej have været klippet fra For-

aaret af. Naar det indbæres til Bordet, stænkes Vand

paa Dørtærskelen med Qviste af Elletræ eller Fyrre-

træ. Inden Maaltidet begynder, oflres noget deraf

i et IJjdrne, ovenfor Bænken, mod Enden af Bordet

(uden Tvivl til Husguderne). Paa en lignende Maade

ofirer man noget dertilhorende ude paa Marken og

ved de Birketræer, som næste Midsommer **) skulle

*) Denne Bestemmelse for to Fredage erindrer atter om Freyas

Dyrkelse paa samme Ugedag , og tillige i hendes egen

Maaned, Norges og Islands gamle Midsommerstid, —• Er

da ikke Nordens Ostetiende (m. ni.) opkommet fra lig-

nende Ydelser af Hedendommens Qvinder til Freyas eller

andre Gudinders Æie
,
som Bidrag til Ofiermaalliderne og

Tempelforstandernes eller de præstelige Iidvdingers Ind-

tægter o. s. v. ?

**) Her finder da virkelig en Forbindelse Sted mellem den for-

tie og sidste Midsommersfest, efter det ovenfor af mig

gisningsvis bemærkede.
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plantes i Gaarden. I Osterbotn tillaves Slåtterosten

paa denne Dag. Det er nemlig en Ost, hvormed

Husfolkene trakteres, paa Grund deraf at Hoslætsti-
/

den antager at være forbi. Fra Arildstider har man
stedse i Sverrig og Norge paa den Tid givet et Gjæ-

stebud og Drikkegilde, kaldet i begge Riger SIålidl,

Slaaliol og med andre lignende Navne. Det kan be-

tragtes som en ældgammel Takkefest for den fuldbragte

Uo/iosl og tillige som en glad Bededag for den tilstun-

dende Å’orn/io\l *). I Finland er den vistnok, rime-

ligvis fra den forste August, som Iiostqvartalets for-

ste Dag efter den Celtisk-Finske Tidsregning, bleven

overfort og fixeret til St. Olufs Dag, som en af Ka-
tholicismens j-ppersfe Ilojtider i Norden, celebreret

(blandt andet) ved store Markeder, hvoraf Olsmarke-

det i Aarhus endnu er en mærkværdig dansk Levning.

Denne St. Olufs Dag begyndte ogsaa li ostfre-

den (Hostens Hellighed, Hoslhe/gh) i Danmark, hvor

den varede til Mikkelsdag, efter forskjellige gamle An-

ordninger (udgivne af Thorkelin og Rosenvinge). Alle

gamle Svenske Love indeholde den selvsamme Bestem-

melse om Anfreden **). Den Svenske Almues Ovcr-

*) I Island er Kornavl for længst opliort, men dog linder man
der Levninger af begge de ældre Hostfester, i to huslige

Hojtidsmaaltidcr, som nu holdes paa ubestemte Dage 1)

Fdrst eller midt i August ved Slutningen af den saakalde-

de Tinuiduttr eller Iloslætten paa liver Gaards Hjemme-

mark eller gjodede Græsmark, Gr'od horer stedse dertil,

som en hestenit Ret

,

kaldet Titngjalda - grantr. 2) Ved

Slutningen af Iloslætten i det hele (paa Udmarkerne), da

et Lam, kaldet Slccgna-lumb
,
slagtes og fortæres.

+ K
) S. Delldén Lidrag til Fiidreneslandcts Laghistorie ,

Suea,

XII, 80 (1S29). For Norge anordnede langt senere den

af Kong Christian 4 udgivne Lovbog (TingfarehalkenS 9

Kap.) med Hensyn til Anfreden, (hvori Iloslætten saalede*
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tro har opfundet et grotsek -komisk Sagn om denne

Dag. Den betragter nemlig Skaden som en ond Fugl,

som staaer i Forbund med Hexcnc og i deres Tjene-

ste. Det hedder saaledes at Skaderne nu flyve til

Hekkenfjcld (eller Helvede i IJekla) og at den Onde

med det samme (til Lon for tro Tjeneste) plukker

Fjædrene af dem. Vi kunne endelig bemærke at den

hellige Olaf oftest afbildes som trædende paa en Drage.

Muelig sigtedes forst herved til den Vendernes Banner,

der havde en Drages Skikkelse, ligesom Sarmaternes

forhen— thi St. Olaf (paakahlet af hans Son Magnus)

antoges at have ved et Jertegn slaaet den uhyre Ven-

diske Hær som anfaldt Danmark i Anret 1043, i det

bekjendte Slag paa Leirskovhede. Hans Oxe, Hel
,

brugt i Slaget, sees endnu i Norges Vaaben. Siden an-

tog man vel Dragen for Djævelens og Hedendommens

Sindbillede, skjont Almuesagnene i Norge fortælle at

Helgenen har overvundet virkelige Drager. Jfr. 18,

20 og 22 Juli.

Den 30/e Juli ære Katholikerne Abdon, en Persisk

Prinds, som ej vilde tilbede Solens Billede og derfor (nu

medens Solen gjennemgaar Lovens Tegn) blev kastet

for Lover, uden at beskadiges af dem. Paa den Dag

vil den tydske Overtro, at Ror skulle skjæres i Damme-
ne og Torne udryddes paa Markerne, naar de ikke

skulle voxe frem paa ny.

Den 3Ile Juli; omtrent paa denne Tid bagcdeFin-

landske Bouder et Brod til Tordenens eller Tordcngu-

dens Ære. Det gjemmes til næste Foraar (ligesom for-

dum Svenskeres og Tydskeres bagte Julegalt, efter en

anden hedensk Skik) og uddeles da til Husfolkene, ved

en Art af overtroisk og afgudisk Communion. Paa Au-
gus tfestens Vigilie ærede de Danske i Pavedommet St.

ogsaa indbefattet!es) at Ting ikke maatte boldes fra den

Sde Juli til lvorsmesse om Hosten (14 Sept.)
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Augustin (hvilket de ommeldte gamle Bønnebøger vi-

se) skjont ]Jeiligenlexicon ikke anviser liam denne

Dag, men forskjeiligc andre.

Vi have saaledes seet at Finlænderne,.ved Hostens

Begyndelse, oflre et Lam og ligeledes et Brod
,
med

hedenske Skikke og til Hedendommens Afguder. Dette

har sandsynligvis forhen sket den forste August , af

de ovenanførte Aarsager. Ligesom den forste Novem-

ber blandt Finnerne i Finland og selv i det nordlige

Asien, samt tillige blandt Celterne i Skotland, fordum

var Aarets og Vinterens 1ste Dag, saa maa den 1ste

August hos disse Nationer have været Hostens eller

Hostqvartalets forste Dag. Af det efterskrevne ville

vi see at det har været Tilfældet i Storbritannien,

saavel som og i Tydskland og vort skandinaviske

Norden.

Angelsaxcrpe ere det nordiske Folk af hvilket

vi besidde de ældste skriftlige, at sige samtidig opteg-

nede, Efterretninger og Mindesmærker. Af disse;vide

vi at den 1ste August af dem kaldtes Hlafmass , Iilaj-

mcesse
,
Blodets Messe eller Helligdag, iordi man da

oilrede og lod velsigne Brod af det nye Korn i Kir-

ken (ligesom det uden Tvivl forhen var sket i det

hedenske Tempel). Efter den hojst apokrypliiske Ab-
dias’s Beretning skal en saadan højtidelig Velsiguelse

af Brødet (til daglig Spise) forst være bleven indstif-

tet af den hellige Peder; den antages for sandfærdig af

Gavanti i hans Thesaurus sacrorum rituurn (Udg. 1738,

I, 235). Den samme Dag kaldes endnu i England og

Skotland Lammass
,

hvortil Nogle antage det som

Aarsag,* at man da i visse Egne (f. Ex. Yorkshire),

har ofTret Lam
,
hvoraf en vis Lammetiende til Kirker

eller Gcistlige endnu er en Levning. I England vil

den af Brand optegnede Tradition, at man da fordum

tar ledt levende Lam til Altrenej dette har vel vir-

F
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kolig sket, baade der og i andre katliolsko Lande,

ettersom man kan slutte af den Tids Tiendeanordnin-

ger. I gamle romersk - katholske Ritualer lindes den

saakaldtc Benediclio agni eller Lammets Velsignelses

Formular. Engelske Sproggrandskure Lave tvistet om
et af disse Navnes sprogrigtige Fortrin. Nogle mene

nemlig at Hlafmass er med Tiden bleven fordrejet til

Hlammats og siden til Lammass ;
andre at dette sidste

Ord egentlig burde hedde Lambmass eller La/nbsmass

(Lammets Messe eller Helligdag) af den nysommcldte

Skik. Dette anseer jeg i Hovedsagen for ligegyldigt;

kun er det vist at det ægte Angelsaxiske er det ældste

af de tvende, men nu ikke mere i Brug. Det fore-

kommer i den Oversættelse af Orosius, som tillægges

Kong Alfred (der kom til Regjeringen Aar 870), i 5te

Bogs 13de Kapitel, da Talen er om den Dag af August

paa hvilken Octavianus vandt det beromte Slag ved Ac-

tium mod Antonius og Cleopatra: ”on }>cem dæge \>a ve

hatafa hlafmæssan Den engelske Oversætter forkla-

rer Ordet rigtig ved Loajmass
,
men angiver Dagen

urigtig ved. et ubestemt Flertal. Han begaaer derved

en Feil, som endog maatte forekomme den Engelske Al-

mue latterlig, da den got kjender Meningen af Ord-

sproget: at latter lammas, (som aldrig indtræffer). End-

videre nævnes den samme Højtidsdag ved det gamle

Navn i det Angelsaxiske Menologium *) samt i Chro-

nicon Saxonicum **) til Aarene 913, 921, 1009, 1065,

Deri besynges den soinmerlyse Urlemaaned {7
r
eoftjna7ioft')

i

ogsaa kaldet Jtugustus ,
som medbringer lierlige Gjøestebud

og Brodets festlige Dag (hlafmæssan dæg), ledsaget af den

skjonne frugtrige Host, som aabenbares for Jorden uden

nogen Mangel o. s. v.

**) Efter Ingrams fuldstændige og korrekte Udgave 1823 ,
4>

S. 130 o. f. Paa de fleste af disse Steder skrives Ordet

Jllafmaetsa ,
med Undtagelse af et Par af de sidste livor

del hedder fflammcc&sa
,
og paa det allersidste Lammasse.
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1100, 11 OL og 1135. Hlaj’smæssédæg nævnes og i

den sankaldtc rode Bog fra Derby o. fl. St.

Den ovenanførte Betydning af Ordet er ikke un-

derkastet mindste Tvivl *). I Førstningen har det

betegnet de Kager eller runde og tyndbagte Brod som

de hedenske Angelsaxer lavede og oflredé af Forate-

groden paa deres forste Hostfest. Den lærde Engel-

ske Forfatter T. Forster udlader sig saaledes heroin:

JLcunmas eller rettere JLoafmass (Blodets eller Ka-

gens Fest) er en Levning af den ældgamle Brittiske

Skik at holde en II 6’j tid for Cerés's Gaver, eller Jor-

dens Agergrode, hvoraf Brod bages og det menneske-

lige Liv opholdes.” De katholske Omvendere for-

somte ingensinde i de nordiske Lande at omdanne de

ældre hedenske Meninger og Skikke til den nye Kir-

kes og dens Tjeneres Bcste. Ogsaa her bleve da de

forrige Olfre af Forstegroden efter deres Forskrift

i

*) Det Angelsaxiske Illaf ,
lllacj

, Laf er det nyere E. »‘„»el-

ske Loaf ,
Skotske Laif, LaeJ\ Oldnordiske llleifr

,
LeiJr,

IMoesogoth. IllaJa, Illdibs
,

Alemahn. Leib

,

Danske Lev,

Norské LeiVf Lev
,

Fris. Læf, Ty elske Laib

,

Lapp Leabe,

Laibe
,
Laibeb Finn. Leipa

,

Esthn. Leiba

,

Slavon. Jlljeb
,

Ljeb
, Illeibe

,
Bolnn. Chleba

,

samt endelig det Latinsk-

Bavbariske Leibo, ægte Latinske Libum . Dette forben saa

udbredte Ord er af Brug i Dansk og Islandsk. Det latin-

ske Udtryk betegner egentlig Oflerkager, og overhoved sy-

nes Ordet i sine mange Afændringer at have betydet et

tyndt og fladt Brod, som de Norskes Fladlnod eller Lev-

ner, Engelskes KecJis o. s. v. Den senere Del af Ordet

Hlafjitxæs&a er den katholsk — Latinske JMissa
,
hvoraf de i

England og Norden fordum almindelig udbredte Navne for

mange Helligdage. — Synderlig nok dyrkede Finlapperne

en Leib-Olmai eller Brodgud, skjont de ingen Agerdyrk-

ning havde, men lian mentes dog, i Forening med Gud-

inden Suralla
,

at sorge for deres Næring ved Jagten o.

s. v.

F 2

i
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baarno til Kirken , (istedenfor Afgudernes Templer),

for der dels at velsignes til Fordrivelse af alle onde

Aander og Trolddomskunster, der kunde hindre den

lieldige Indliostning
,

eller betage Kornfrugterne deres

sunde og nærende Kræfter; — dels for at oUres som

et Bon- og Tak -Olier til Guddommen, repræsente-

ret af Helligdommen og dens præstelige Vogtere. Her-

af kaldes den 1ste August i Middelalderens Engelske

Manualer (f. Ex. det fra Salisbuty) ,
benediclio novo-

rum Jructuum eller Forstegrodens Velsignelse. At

denne Skik i England var af en hedensk Oprindelse,

see vi tydeligen af en Angelsaxisk Besværgelses-For-

mular for at befordre Markens Frugtbarhed (udgiven

to Gauge her i Danmark, forst af Nyerup pg siden af

Rask, blandt andre gamle Sproglevninger), som er sam-

mensat af hedensk og katholsk Overtro. Som Prove

af det forste Slags anfører jeg disse Vers:

Hal ves ]du folde! Hil være dig Jord!

ilra mottor! Menneskers Moder!

beo Jm grovende Vær du groende

on gobes fæbme, I Guds Favn

foSre gefylleb Opfyldt med Foder (Fode)

lirum to nytte. Til Menneskers Nytte.

De ere saa
,

at sige
,

skrevne i Eddaernes Aand og

Sprog , hvori ellers den frugtydende og n)rtterige Jord

fremstilles som Menneskenes Moder, Guds Hustru

o. s. v.

I Middelalderens latinske »Skrifter oversættes

Jllcijniaess ved festum primitiarum og festum primi-

tivurn (eller primitivarum) *) o: Forstegrodens H ojtid.

*) Skulde ikke Si. Primilivus
,

en af lsle Augusts mange Ile! •

gene, skylde denne Primitiva (eller Primitives) sit Nawi
• #

)
" i 4 t

og, foregivne Tilværelse? Den er nemlig kojst tvivlsom, selv

efter Udgiverne af de store Acta Sanderum.
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til hvilken Benævnelse Oprindelsen allerede er forkla-

ret. Dog maa jeg' erindre herved at Agrenes Forste-

grode samt Kornticnden deraf m. m. der skulde ydes

Kirke og 'Geistliglicd (ved paa den Dag at bringes til

Alteret eller Præstens Hus, for at velsignes af ham) i

Middelalderens latinske Anordninger og Diplomer til-

lægges forsk jcllige liertilhorende Benævnelser, som:

Primæ
,
Primitiæ de fructibus

,
oblalæ ad altarc

y
vel

porlandæ ad doniu/n presbyiéri
,
ut eas benedicat. Her-

af det forkvaklede præmitiæ m, m. af samme Betyd-

ning.

Hostens Tid
,
samt især dens Begyndelse og Ende

har stedse, i frugtbare og fredelige Aaringer, været ud-

mærket ved Glæde og Lystigheder. Til disse overlode

ogsaa Pavedømmets nordiske Gcistlige sig i Hostens

iorste Dage, (da Korntienden, tagen paa Agrene, fyldte

deres Forraadskamre) , hvilket Tidsrum de paa Latin

kaldte tempus primiliarum . Vi finde at (f. Ex.) Geist-

ligheden i Sonder-Jylland da holdt store Gjæstebude,

hvorved de endog deltoge i Dands o. s. v. Dette sidste

forbodes Præsterne (uden speciel Tilladelse) ved Bisper-

nes Statuter
,
som tillige indskrænkede de af dem ind-

Ludne Gjæsters Tal til 32 (dog med Undtagelse af nær-

mest beslægtede og besvogrede Personer) samt paabode

at noget af Bibelen skulde forelæses ved slige Maal tider

o. s. v. *) I samme Anordning synes den Gudstjeneste,

hvorved Frugterne velsignedes eller modtoges, at kaldes

Celebratio primarum missarum (af det ovenanførte pri-

7/1æ for primitiæ).

Til disse Ceremonier og Ydelser sigtede vel de

Navne, som den kristne Fest ellers erholdt i Middelal-

*) See Arlikelen : Temporeprimietarum presbyleri noit c7ioriseiift

nee inviieniur ullra XXX (//) persone &c. (Tiioikelins

Samling af Danske Kirkelovc S. yO).
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deren i forskjellige Lande, som lier i Danmark (i ka-

tliolske Bonueboger) iSand Pedher som kommer om hosttn

j

S P . Dag i hosth o. s. v. (ligesom den og lios os var

den forste i Hostmaanedeii, samt tillige, efter den Finsk-

Celtiske Aarsudregning, Hostens forste Dag). I Tydsk-

land* gamle Kalendere kaldes Dagen: St. Petri Tag in

der Erne CErndte

)

f Petri des Krauters Tag

,

og Kraut-

tveyhe Petri

;

livor af den fdrommeldte Velsignelse af

Sæd og Urter da ligeledes fordum sees at Lave fundet

Sted i Tydskland. Det er saaledes ikke at undres over

at uoplyste Kristne i gamle Dage liave sendt deres Hun-

ner om god Host til den liellige Petrus, hvilket (f. Ex.)

Servierne (eller Serberne) endnu gjore, dog især med
Hensyn til Hveden, som den for dem vigtigste Sæd,

O. 8. V.

Den heromhandlede i Oldtiden saa hojt anseete

Festdag havde end et Hovednavn, med forskjellige Af-

ændringer, i England og Fraukerige, samt i Middelalde-

rens Latin, som har givet Anledning til mange forskjel-

lige Forklaringer. Udtrykt paa Latin findes det soin

Gula Augusti eller Festum Petri in gula Augusti
,

i

adskillige Anorduinger og Diplomer fra Middelalderen,

især fra de tvende nysnævnte store Riger. En særskilt

Afhandling af Dr. Pettingal om dette Navns Oprindelse

er indrykt i det Engelske antikvariske Selskabs Skrif-

ter CArchæologia Britannica

)

2 Deel (1773), hvortil

dog end flere Oplysninger senere ere fojede i nyere

Skrifter *).

*) Et Hovedværk angaaende de Engelske Oldsager og Folke-

skikke, den hojlærde Elli* s store Udgave af Brand** popu-

lar jintiqviticS) har jeg dog hidindtil ikke være saa heldig

at overkomme. Det vilde vist, om ikke herom, saa dog

i andre Henseender, yde mig betydelige men endnu savnedo

Oplysninger.
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OrJet forekommer i Middelalderens Engelsk som

Gule of August
,

i dens Fransk som la Gule Angst

eller la Goule lCAousl. Pettingal viser af gamle Kym-
riske eller Vælske Liturgier

,
at dcu samme Fest i dem

kaldes dydd Gwyl Awst •,
og betyder ligefrem: denjor-

ste Augusts IIojlid
)
da Guyl eller JVyl er et Kymrisk

Ord for en Fest overhoved. Endvidere paastaar lian,

ined lige Sandsynlighed, at Angelsaxerne havde et Si-

dest}rkke til det i deres Glul, Geol (Giol)
,
som atter

stemmer overens med det oldnordiske J6l
%
hvoraf det

nyere Danske og Svenske/«/, Skotske og Nord -En-

gelske 1 ule {Jule) samt endog det Tydsk- Bayerske Jual,

Jutll og det Finske Joulu eller Julu. Dette sidste er

lier saa meget mærkeligere som det Finske Ord Juhla

ellers betyder en Fest i Almindelighed *), ligesom det

Kymriske Gwyl
,
JVyl (hvoraf atter Julens Navn Gwy-

Uau
,

J'Vyliau er et blot Flertal, hvori det oldnordi-

ske Jol og stedse bruges). Det Cornwalske Gholucm
,

som efter Borlase ska l betyde Lys og Glæde, beteg-

nede den hele Midsommerstid, som den skjonneste af

Aaret. — lllount er af samme Mening som Pettingal og

foregiver at Gule og Yule hruges afvexlende i Eng-

land som det selvsamme Ord.

Middelalderens Legendistcr toge ikke Hensyn til

slige etymologiske Undersøgelser. De digtede derimod

at en Romersk Tribuns Datter var paa denne Dag

bleven helbredet ved et Jertegn, da hun kyssede St.

Peders Lænker, fra en ulægelig Sygdum i Gula eller

Struben, hvoraf Dagens gamle Navn burde udledes.

Med denne Forklaring har selv en Spelnian ladet sig.

ndje. I Frunkerige har man derimod villet anvende

Benævnelsen paa dun Engel, som udledte Apostelen af

Fængslet ved at forandre Hojtidens formeldte aldre

*) Jfr. Rask om det g«unle Nordiske Sprog® Oprindelse S. 110
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franske Navn til St. Pierre Angoul^Aout eller Angel-
Aoiit. Hverken de lærde Benedictinere , som liave

forfattet det store Værk om Tidsregningen, eller dets

nyeste Udgiver, give nogen anden Forklaring om hin

Benævnelses Oprindelse eller Betydning. Flere ældre

Forklaringer ommeldcs i det Folgcnde.

Ikke desmindre ei'kjender den Romerske Kirke at

forste Augusts Fest, i dens Hovedsæde, havde en he-

densk Oprindelse eller blev omdannet fra cri ældre, til

en kristelig. Almindeligst udledes den fra Augusts

Triumph, i Anledning af Slaget ved Actium og dets

store Fo’lger, til hvis Afmindelse en hedensk Hojtid

skal være bleven stiftet med stor Overdaadighed og

Fraadserie *) (hvorfor den og kaldtes Gula AuguhLi)

+

Den holdtes aarlig i Rom, lige til Tlieodosius den yn-

‘ gres Tid, da hans Gemahlinde, Keiserinde Eudocia **),

afskaflede den hedenske Fest og indstiftede den kriste-

I Spansk liar Ordet Gula endnu denne Betydning, ligesom

det Franske goulu o. fl. ere beslægtede dermed. Det liar

saaledes i gamle Dage let kunnet betegne et yppigt Gilde,

eller en derved udmærket Højtidsdag, saavel blandt de

Spanske
,

som de Franske og Brittiske Celter, bos hvilke

vi oftest finde den lieromliandlede kalendariske Benæv-

nelse.

*) Er denne Beretning riglig, maa Festen være bleven stiftet

i Aaret 428 eller 29, efter at Keiserindcn var vendt tilbage

fra Jerusalem. Andre foretrække Eudoxia
,

Theodosius'g

Datter, Yalentinian den yngres Gemahlinde. End andre

sætte Festens kristelige Omdannelse til Aaret 325, atter an-

dre omtrent til 114, ved det IMirakel hvorved Qviriuu&'s

Datter Iiclhrededes, o. s. v. (Herved kan det bemærkes,

at Ovirinus er et af Navnene for Mars , der forhen var

bleven dyrket paa den samme Hojtid). Nogle Marlyrolo-

gier omtale Festen som fortrinlig holdt i Alcximdrieu
,
an-

dre i Bom. Den blev vel egentlig feiret overalt i det Ro-

merske Hige
,

i det mindste i dets fornemste Slæder.
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lige, ved tillige, til Apostelen Petri og Lans ved Jertegn

forherligede Lænkers Ære, at lade indvie en Kirke i

} Rom (Sandi Petri ad Vincula eccle&ia). Beretningerne

om hine Mirakler, og Tiden, livorpaa de ere skete,

afvige dog meget blandt de forskjellige Legendistcr.

Hospinian har samlet de fleste af dem samt vist deres

» Upaalidelighed og forsætlige Opdigtelse, af mange aa-

henhare Anachronismer o. s. v. Alle ere de dog enige

i at den nye Hojtid skulde udslette en fordomt Hed-

nings (nemlig Augusts) Dyrkelse, men Apostlernes Fyr-

ste (tillige den Jorste Pave) indsættes isteden for Hed-

ningernes Fyrsle og Ypperste Præst
,
samt tillige den

Jorste Keiser .

Dette Udsagn medforer, efter min Mening, i Ho-
' Vedsagen fuldkommen Sandhed. Den heromhandlede

Peters -Fest er hleven til det njre lioms politiske Iioj-

tid, isteden for andre i det gamle Rom, hvorved forst

Stadens Ophyggeres Fader og deres Efterkommeres be-

standige Skytsgud, Mars, men siden Keiserdbmmets

Stifter, Augustus
,

offentlig dyrkedes. ' Vi læse nemlig

i Hedenolds Kalendere ved forste August: ’ Cunsecratio

templi Martis.” Herved menes det Tempel som Augu-

i. stus opbyggede*) for Mars
,
under Navn af Ultor eller

JBisultor
,
ham til Tak og Hæder for forskjellige ved

hans Bistand erholdte Sejervindinger **). Tillige ind-

>

*) Formodentlig i Aaret 752 efter Roms Opbyggelse. Det

sees paa mange a£ Augusts Mynter (hvorpaa Mars selv og

liyppig forekommer) med Indskrift MARS YLTOR eller

MARTI YLTORI. August tillagde det visse store Fortrin

ved Raadsforsamlinger
,
Tiiumpber m. m.

,
tuaaske tildels

,
med Hensyn dertil, at Mars’s offentlige Dyrkelse var i Rom
den ældste.

( **) Dette Tempel, paa det af August anlagte Torv {forum) be-

synger Ovid {Fast, V, 549 o. f.)
;

l
T
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stiftede lian (efter Dios Beretning) offentlige Lege mecl

Ilestcrendcu eller Ridderspil (ceriamina eqvestria), som

aarlig iioldtcs paa denne Dag til Folkets Forlystelse.

Hvorvidt en Folkefest for var paa den bleven hellig-

holdt til Mars’s Ære, cr migubekjeudt* *, dog er det

ikke usandsynligt, da Mars (Maniers eller Mavors) fra

utænkelige Tider af var bleven dyrket af den romerske

Stats Bonder, som Agerdyrkningens og Hyrdelivets

Gud, samt tillige, i samme Henseende ,
af de med Ax

bekrandsede Arvalisko Brodre (til hvilke Romulus i sin

Tid foregaves at liave hort) i selve Hovedstaden*). At

Mars ellers atisaas for Krigens og Krigernes Bæregne

Guddom er almindelig bekjendt. Af forskjellige tradi-

tionelle Grunde dyrkedes han og som Stadens og Sta-

tens Skytsgud. Mars udgaves for Romulus’s Fader**).

Et Deus est ingens ct opus
, debebai in urle

JVon aliter nati Mars habitare sui.

o: Stor Guden er og Værket', ikke Mars

I Sonnens Stad rana anderledes boe o. s. v.

I Rom troer man endnu at see Levninger deraf i nogle her-

lige Korintliiskc Soiler, som understotte det ellers moder-

ne, men usle Klokkclaarn, som horer til Klosteret della

J&nnunziazione,

*) Til Mars var det og, især blandt Sabinerne ogi Romer-

statens ældste Tider, at al Forstegrode i visse Tilfælde of-

fred.es, under Navn af ver saerum (den hellige Vaar). Ved
Roms Bygning siges noget af al Forstegrode at være ble-

vet kastet i Ilden, eller nedlagt i en Grav eller underjordisk

Hvælving i Roms ældste Comitiunty men al Grode af Mars-

Marken
,

ved dens Omlæggelse ,
kastet i Floden.

*0 Hos O vid pankalder August Mars som sin Stamfader, Cæ-
sarerne foregaves og at nedstamme fra Venus, Mars’s Ven-

inde. Ogsaa paa den Grund inaatte han tage sig af dem

og Romerne, som tit dyrkede Mars og Venus i Forening,

De stode og begge udenfor det nysommeldte Romerske Tem-

pels Porte, efter Ovids paa et andet Sted gjorte Bemærk-

ning:

Slat Venus Uhori juncla viro anle jores.
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Guden besørgede Lans og lians Tvillingbroders forste

Opdragelse ved en Ulvinde, et Lam helliget Dyr, samt

ved en ham ligeledes tilegnet Fugl af Gronspættcar-

ten (kaldet piens Martlus
)

*). Roms forste 0]>byg-

gelse bestemtes ved de Mars tilegnede Gribbers Flugt.

Guden mentes endog tilsidst at have fort hin sin Ynd-
lingssøn til Himmels paa en flammende Vogn

,
i et

heftigt Uvæir **), Marspladsen var, tillige med hans

Tempel i Staden og det der forvarede Ancile, Roms

ældste og ypperste Helligdom. Blandt dets Præster

Vare de Mars dyrkende Saliere, tilligemed de arvaliske

Brødre, de ældste. Saaledes er det ikke at undre

over at Romerne kaldte Mars Fader
, (.Mars-piter,

ge-

nitor o. s. v.), ligesaa vel som hans forgudede Son

Qvirinus eller Romulus, hvis Augurstav ej fortæredes

af Flammerne i Mars's Tempel, da det opbrændtes af

Gallerne. Ojensynlig stræbte Cajus Octavius eller Oc-

tavianus efter en lignende Hæder, som det gjenfodte

og udvidede Romerriges Overhoved, da man og til-

lagde ham de smigrende Titler af Roms, Folkets og

Fædrelandets Fader (.Romanus pater
,
pater palriæ o.

s. v.). Tillige magede han det meget klogelig saale-

Ulvinden gav de spæde Die, Gronspætten madede dem.

Om den sidstmeldte hedenske Legende
,
samt Fuglens my—

thisk-symboliske Betydning har Creutzer i sit store Værk

udforlig handlet, endog i Forbindelse med Sagnene om
Ceres (2den Udg. IV, 437 o. f.). Plinius ommelder den-

ne Fugl saaledes (X, 18): Sunt et parvee aves uncorum

ungvium , utpici > Marito cognominc insignes et in auspi-

calu magni . , Ipse
(
’picus) Lalio principalis in auguriis &c.

At Gronspætten endnu er en vigtig Fugl ved visse heden-

ske Nord- Asiaters Offerskikke, vil forekomme her i det

Fblgende,

**) Se« om denne Omstændighed især Niebuhrs klassiske Ro-

tnische Geschiclite
,
3le Ausg. III, 200.
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des at han tdev Valgt til Statens Ypperstepræst (Pon-

tifex maximus') i hvilken Egenskab lian
, som for-

nieldt, da beærede Mars med fortrinlig Tilbedelse.

Han opnaade og dermed den sin Hensigt at ansees for

Mars’s Yndling, ja endog (ligesom fordubl Ronni-

lus) *) for hans guddommelige Repræsentant paa Jor-

den. Paa den, af ham ellerstil Mars’s Fest bestemte,

forste Uag af den Maaned, som efter en af hans nye

Hæderstitler blev befalet at kaldes Augustus (da den

forhen lied Sextilis) og for hvilken han viste en stor

Forkjærlighed, **) blev han snart selv forgudet af Gal-

liens 60 Folk
,
som vare forsamlede

,
ved deres Høv-

dinger, i Lngduni (nu Lyon). Paa deres fælles Be-

kostning oprettedes cn Billedstotte og Alter til hans

Ære, som bleve højtidelig indviede deu nysmeldte

Dag ***). Tillige bleve aarlige Lege eller Ridderspil,

*) Romerne dyrkede baade Mars og hans Son Romulus un-

der det samme Navn ( Qvirinu* ). Qvirinalet, deres fordums

Tempel, er nu et Paveligt Slot. Det halve Antal af de

Saliske Præster kaldles til sin Tid Qvirinales .

Fordi Fan i den havde opnaaet sin forste Consul-Værdig-

hed, vundet forskjellige Seire og især holdt den tre Dages

Triumph over sine Fjender, som gjorde liam til det uhyre

romerske Riges Enehersker og Keiservældets Stifter. Som
bekjendt arvede hans Efterfølgere i Regjeringen linns vig-

tigste Titler og Bestillinger, som Augustus , pater patricc

og Pontifex maximus. Denne sidste Værdighed (uddeltes

dog
,

for et Syns Skyld
,
af Raadet (ligesom siden

,
skjont

mere virkelig
,
af Kardinalerne}. Endog de forste kristne

Keisere (fra Constantin til Gratianus) gave sig den dertil-

liorende Titel
,
men siden bemægtigede de romerske Bi-

skopper sig den — efter hvad B. Thorlacius har vist i en

egen Afhandling ( Opusc . academ, II, 175 o. f.}.

***) Det skede i Aaret 744 efter Roms Opbyggelse. Alteret <

forestilles paa mange Mynter (hvoraf adskillige Exemplarer

i den Thoinsenske Samling) som oftest med Indskriften
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samt andre Festligheder indstiftede til hans Ære. Den-

ne Dag Wey, i Folge heraf, hojtideligholdt i hele

Gallien, og vedblev at være det endog paa den Tid,

da Dio Cassius skrev sin romerske Historie, i det

tredie Aarhundrede c. Clir. F. Det er saaledes hojst

sandsynligt, og tildels historisk bevisligt, at den for-

ste Augusts dobbelte Fest for Mars og Augustus, er

hleven holdt ved lige baade i Rom og i Gallien

maaske og i Rigets fleste oyrige Provindser, der paa

samme Maade havde hyldet Augusts Guddom, indtil

Kristendommen der fik Overhaand, og forandrede

lloj tidens Bestemmelse.

Blandt de Kristne sattes den krigerisk sindede

Apostel Petrus i Mars’s og Augusts Sted. Dette ske-

de af gode, tildels ovenfor anforte Grunde. Isteden-

for det gamle: (Romæ) Consecratio templi Martis o.

s. v. Læste man nu i Kalenderen ved den selvsamme

Dag: Honice. clediccitio primæ ecclesiæ
,
a Pipo Petro

construciæ et consecralæ
,

et ubsolulio ejus a pineulis.

Da skulde nemlig Dagen helligholdes til Erindring om
Roms foijste Kirkes (foregivne) Opbyggelse og Ind-

vielse af Sankt Peter selv **) samt tillige om hans Ud-

ROI\I(Æ) ET AVG(YSTO). Ellers liaves endnu mange

i Mynter, hvorpaa August kaldes guddommelig Fader
(
[Divus

#

AuguStus Paier^ t

*) Af den Galliske
,

men kristne
,

Digter Ausonius
,

i det

4de Aarhundrede, omtnles August - Maaned
,
som bærende

i
*

Rigets eller Vældens evige Navn (
Æiemo regni signatus

nurnine 7nem is'), I et andet Digt giver han nærmere Forkla-

ring over Navnet, som folgende næstefter Maaneden Ju-

lius
,

ligesom Augustus var Julius Cæsars Eftermand og

Frænde.

<
**) Denne Kirke er endnu til, almindelig kaldet St. Pietro in

vincoli eller in vineulis
,
og ansees for at være den ældste

i Rom (i Overensstemmelse med det ovenan forte). Den

/
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frielse af Fængslet *). Som bekjendt repræsenterer

denne Apostel den romerske Kirke. Han siges at

være dens (eller det nye Roms) forste Pave eller Yp-
perste Præst (Pontifex Maximus) , tillige den hellige

Fader o. s. v. Da vi endnu i vore Dage, efter hvad

IVliddleton, Blunt o. 11. have vist, spore mange tyde-

lige Levninger af Hedenskabet i Italienernes Overtro,

er det unægleligt, at Mars’s Dyrkelse ej kan have

været gandske udryddet blandt dem i den kristne Pe-

riode
,
da Sankt Peters Dyrkelse opkom for Alvor**).

Det var da vel ikke gandske tilfældigt at begges Fe-

siges at være afl>rændt i Neros store Ildebrand, opbygt

igjen omtrent 452 af Leo den Store og restaureret 772 af

Adrian den forste. Den Hviler paa 22 skjcSnne Soiler af

Parisk Marmor og indeholder en kolossalsk Statue af Mo-
ses, som ansees for et af Michel Angelo's og overhoved den

nyere Billedhuggerkunsts storste Mesterstykker. — End en

Kirke i Rom kaldes St. Pietro in carcere
, da man i dens

Nærhed foreviser hans sidste Fængsel.

Mars’s Udfrielse af Fængsel og Lænker (hvilke han for-

skjellige Gange maatte prove) var muelig for bleven fore-

stilt, paa hans Fest eller i hans Tempel, ved Lege, Skue-

spil eller Billedværker.

**) Om det Theodosianske Aarbundredes Kristendom siger Ma-
billon meget rigtig: Cruda adhue qvorumdam in cordihus

christiana religio vel nli(/vid de paganici ritus supersiilione

reiinebai. Mærkværdige Exempler paa Afbildning af he-

denske Guddomme, paa hin Tids kristne Mindesmærker, ere

samlede i det i Tubingen udkommende Kunstblatt (for

27 Juli 1S29) især af den nye Udgave af Koma solterra-

nea. Der bemærkes og det langt yngre beromte Malerie

.af Rapbael (i en af Roms Kirker, Madonna del Popolo')

som forestiller Gud Fader omgivet af Mars
,

Jupiter og

andre Afguder, med Hensyn til disses planetariske Betyd-

ning, eller endog (som vel kunde oplyses af Astrologernes

da almindelig antagne Drømmerier) formentlige Herredom-

me over Naturen og Skjæbnen.
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ster og Kirke-Indvielse saaledes feiredes paa den sam-

me Dag; at Petrus undertiden forestiltes med Svær-

det i Haanden og Hanen ved Siden, begge forhen

Mars’s Attributer *) o. s. v. Da IVlars og i sin Tid

betragtedes som Cræsvæxtens og Agerdyrkningens regn-

givende Gud,, **) livem Forstegrodens OJl’re især helli-

*) Nii er dot i Almindelighed blot Pnulus, som har Sværdet

l il Allribul. J Wil er dog bekjendt
,
hvorledes Petrus brugte

Sværdet, 1 il Frelserens Forsvar, men ikke, som den uom-

vendte (siden med Sværdet henrettede) Paulus, til hans

liekjenderes Forfolgelse. 1 Middelalderen truede Paver og

Geistlighed tit de Gjenstridige med Sanlit Peters Sucvrd(som

og foregaves at have , sect i Luften og baarel af Apostelen

selv, afskrækket Erobreren Attila fra et Anfald paa Kom)
— hvorimod de Fromme forja*ttedes hans Nogle (forhen

tilhorende Janus, Osiris og flere) til Himmerig. —• See f.

Ex. Chronicon Saxonicum til Aaret 656: "Ham nedlægge

St. Peter med sit Sværd !” o s. v.

**) Derfor var Græskronen (coruna graminea) Krigerens yp-
perste Hæderssmykke; derfor vare vel og Græsbundter

eller simple Høviske de ældste Homeres Krigsbannere.

Naar en vis hellig Sten (kaldet lapis manalis ),
som forva-

redes ved Mars's Tempel, i langvarig Torke bragtes om-

kring i Procession
,
troede man at en frugtbar Hegn vilde

paafolge o. s. v. Derfor hed det og i en Andagtssang,

forhen afsjungen af de Saliske Præster og funden som Ind-

skrift 1778, efter Borge Thorlacius’s Oversættelse: ''Ikke

tillade Murmur nogen Smitte at bedærve vor Sæd ! Mars

!

giv Kornet Lykke. Stands Ares ! al Pestluft fra Havet.”

Hin romerske Helligdom synes (efter Creuzers Bemærk-

ning) at have været etslags Sidestykke til Ceres’s hellige

dobbelte Sten, kaldet Petroma
,
hvorved de arkadiske Phe—

neater plejede hojlidelig at sværge o. s. v. ,
efter Pausa-

nias (VI 11, 19). Petiscus paastaar at Romerue lauige dyr-

kede Ceres som etslags Krigsgudinde, hvilket Grækerne og

tildels have gjort (f. Ex. ved deres Foregivende, at hun

havde dræbt den vældige Pyrrhus).
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gedes, Hiver det saaledes mindre paafaldende at For-

stegrodens Fest (den forste Dag i liostinaaneden) selv

i Kristendommen feiredes med lignende O fire til Sankt

Peters Ære, og blev tillige en Erlæggelses - Termin

for den Skat, kaldet Peters-Penge {denarius S. Petri),

som lians foregivne Efterfølgere fordrede af den bele

kristne Verden, som skyldig Ydelse til dens Behersker

i det nye Rom, som det gamles Arving. Hvo tænker

ikke herved paa den Skat som Augustus i sin Tid lod

udskrive over den hele Verden!

Saaledes betragter ogsaa Orosius Augusts Verdens

Herredomme som et Forbillede og Varsel for Christi

Aabenbarelse paa Jorden og lians Kirkes almindelige

Udbredelse, men Paven ansees jo, af Katbolikerne, som

lians Statholder paa Jorden og Sankt Peters ufeilbarø

(altsaa guddommelige) Efterfølger *).

Af det gamle Roms Flelligdomme var det Skjold,

som kaldtes Anette
,
det ypperste. Det sagdes (lige-

som vort Danuebroge) at være nedfaldet fra Himme-

len, for at stille en Landeplage, i Kong IVuma’s Skjod

i det en Stemme tillige bortes (eller Nymphen Ege-

ria efter andre Beretninger, forkyndte) : at Lykken

ikke skulde vige fra Staden, saalænge som Skjoldet

var tilstede. For at forebygge dets Ran, forfærdige-

des elleve andre lignende, som forvaredes i Mars’s

Tempel tilligemed hans Landse, af hans Præster (forst

*) Engang for alle xnaa jeg bemærke : at naar jeg saaledes ta-

ler om Katholiker og deres Meninger ,
tager jeg især Hen-

syn til de ældres overtroiske Legender og Vildfarelser m.

m. (som dog synes tildels at ville opfriskes af vore Dages

Ultraer og Fanatikere). At jeg saaledes ikke sigter til op-

lyste Bekjendere af denne Tro, ved slige Yttringer, fdiger da

af sig selv.
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12, siden 24) der kaldtci Saliere {Salli) *). Forend

en romersk Feldtherrc drog i Strid, gik lian ind i

Templet og rorte ved Skjoldene, i det lian bad Mars

at være aarvaagen. Ogsaa det nye Rom llk til sin

Skytspatrons, Sankt Peters^ forommeldte Kirke en fore-

given stor dobbelt Helligdom i de Lænker, som ban

bavde baaret paa forskjellige Steder. Den Legende

«om endnu (efter Augusti) oplæses paa lians lierom-

bandlede Festdag, beretter nemlig: at da Keiserinde

Eudocia kom til Rom, viste bun Paven en Jernlænke,

ziret med Guld og Ædelstene, med hvilken Apostelen

var bleven fængslet af IJerodes i Jerusalem
,

og som

bun der bavde faaet til Foræring. Paven viste da

Keiserinden en anden Lænke, hvormed Petrus var

bleven bunden i Rom, efter Neros Befaling. I det

disse tvende Kjeder berorte hinanden
,

knyttedes de

fast sammen af sig selv og bleve til en eneste bel,

ved et ubegribeligt Jertegn. Til Minde lierom ind-

viedes en Kirke for Sankt Peters Lænker og en aar-

lig Htfjtid anordnedes tillige, hvorved man viste dem

den Hæder, som fol* paa den Dag tillagdes Hedninger-

nes falske Helligdomme (jjro/'anis gentiliuni celebrila-

libus) **),

,
*) Et Par af disse Ancilier sees afbildede paa forskjellige af

August prægede Mytner.

**) Det meget sjældne Palæotyp, Breviarium Upsah'ensc , inde-

holder en Lection, ad vincula Pctri , som fremstiller Fortæl-

lingen paa en noget varierende Maade* Det hedder nem-

lig deri at Romerne vedbleve at holde den forste August

hellig til Octavians Ære, lige til Keiser Theodosius's Re-

gjerings Eegyndel.se i Aaret 425 ;
hans Keiserinde, Eudo-

cia, saa det med stor Mishag og medtog Peters Lænke til

> Rom, hvor hun talede med Paven, som efter at Miraklet

var sket afskaffede den hedenske Vildfarelse, ved at befale

:

at den Hæder som didindtil paa den Dag var bleven vist

G
I
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Det viste sig strå* at Syge og Besatte helbrede-

des ved at berore den hellige Lænke. Som et senere

Exempel derpna nnfores endvidere, livorledes det

hændte sig, i Aaret 969, at en vis Greve, Keiser Ott/io

(den 1stes) Hofsinde, blev besat af en uren Aand og

sondersled sit Legeme med Tænderne, hvorfor han,

efter Keiserens Befaling, blev fort til Pave Johannes

(den 12te). Da han lod Lænken berore Grevens Hals,

llygtede den onde Aand i sto’rste Skynding og Manden

blev strax helbredet. Derefter udbredtes Troen paa de

hellige Lænker i Hovedstaden *).

Durand berettede (i det 13de Aarhundrede) at

denne Helligdom aarlig, paa den 1ste August, plejede

at udstilles i eller ved Kirken for Si. Petrus in pinculis

i Ilom, for at kysses af Folket. Sandsynligvis skeer

det endnu i vore Tider. Dog er den forenede Lænke,

som — ellers forvares ved Højalteret sammesteds —
der neppe gandske hel, da et Stykke af den, indfattet

i Guld, skal gjemmes blandt andre hellige Rcliqvicr i

Kongen af Saxens Uofkapel i Dresden. Mærkelig er

ellers Durands Angivelse af Aarsagen til hin Udstilling,

den nemlig: ”at det Romerske Folk skulde erindre, at

Magten til at binde og lese var given S. Peter af Chri-

stus, og at det burde anraabe Apostelen om at 1ose

det af Syndens Lænker.” En saadan Erindring om

en fordomt Hedning, fremdeles skulde ydes Apostlernes

Fyrste Petrus.
*9 Sie ex inic/vo principio conjlata cst reli-

gieP

Dan cep* in Urbe Sanctorum I'inculorum religio propagat ci

e*t. Disse Ord kunne og tilkjendegive at Lænkernes Jer-

tegn i lang Tid vare bievne glemte eller uforsogte
, og

Troen derpaa næsten forsvunden, indtil den saaledes vaktes

paa ny (deinceps), maaske ved foreliavt Paabud af Festens

Helligholdelse, i en ældre Hiijlids Sted, for de nykristnede

nordiske Lande,
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Pavens aåndelige Verde nslierredomme ,
givet ved de

hellige Lænkers aarlige Udstilling, minder vistnok

om Anciliernes aarlige Procession, hvorved Roms ved-*

varende verdslige Verdensherredømme plejede at for-

kyndes i Hedendommen. Endog i vore Dage har en

agtet romersk Forfatter kaldet Rom, som Pavens Re-

sidenz, '‘Alverdenens PIovedstad”*).

Den 1ste August har endvidere i Roms Heden-

dom været helliget til Gudinden Spes, men i de kn-

tholsk-kristelige Tider til Helgeninden Spes
,

vistnok

Ved et af de mest iøjnefaldende Exempler paa Af-

gudsdyrkelsens Forvandling til Helgendyrkelse **). Og-

saa i denne Henseende er Dagens Historie særdeles

mærkelig. Som bekjendt er Haahet en af Menneskeslæg-

tens stbTste aandelige Goder, forsaavidt de kunne si-

ges at være Sjælen medfbdte eller tilhbrende. Ej

kunne vi da undre os over at Flerguderiets Tilhæn-

gere personificerede det som en himmelsk Trosterinde

i Noden og en guddommelig Forkynderinde af tilkom-

mende Held eller Redning. Karakteristisk er den tle-

siodiske Digtning: at hun (EXt/?) allene blev tilbage paa

Bunden af Pandoras Æske, aabnet i Menneskenes Barn-

domstid
,
efter at alle Ulykker, som skulde plage den

nye Slægt, havde ildjet ud af den. Mindre treffen de,

skjont yndet af sindssyge Menneskehadere i alle Ver-

densaldre, er det græske Sidestykke til hin Parabel,

at Haabet var Soster til Gudsfrygt, Retfærdighed og

”Metropoli di Vniverso Giutcppe Vasi i Dedikationen af

hans Skrift: Della magnijicenxa di Jlo/na
,

1753.

En Parallel dertil er bleven oplyst af Ilohnstettcn
,
Munter

og Blunt i Anna Penmna’s katholske Forvandling til den

hellige Anna Petronilla
,

hvis Kirke endog synes at være

opbygt paa det Sted, livor bin hedenske Gudindes Tempel

fordum stod.

G 2

i



andre Dyder, men da disse, fortrængte af Menneske-

nes Laster , flygtede fra Jorden til Himlen, blev Ilaa-

hpt lier tilbage. Theognid besyngor (i Vers, siden ef-

terlignede af Ovid) Ilaabet, som den gode Gudinde,

der ej forlod Menneskeslægten, da de andre Guder fore

lierfra til Himmelen. Romerne dyrkede Haabct, som

Gudinden Spes, fra Arildstider. Cicero beretter at

(Consulen og Dictatoren) Calatinus (omtrent 250 Aar

for Clir. F.) oprettede et Tempel for Ilende, formo-

dentlig det, som stod paa Hovedstadens Grontorv eller

Urtemarked (Jorum olitorium ), bvor ellers en særegen

I'cst holdtes til hendes Ære, den 1ste August, efter

som ældgamle Kalendere vise, f. Fx. den Antiatinske

Marmortavlc, den Capraciniske o. 11. I den sidstnævnte

læses udtrykkelig ved Kai. Aug. SPEI (sacra) AD
FORVM HOLITORIVM. Den samme Beliggenhed

af Templet bekræftes og udtrykkelig af Livius, som

beretter , at det beskadigedes af Lynild, i Roms Aar

535, og afbrændte gandske 4 Aar derefter, men blev

igjen opbygget i det næstpaafolgende. Andre fortælle

at dette samme Uheld rammede det under Augusts

Regjering, men at Germanicus lod det igjen opbygge.

Formodentlig var ban da denne Gudindes ivrige Dyr-

ker. Heri lignede hans Broder Keiser Claudius ham,

som og havde en særegen Aarsag dertil, da hans Fod-

selsdag indtraf paa Gudindens Fest, der netop paa

den Tid i Lyon, bvor ban fodtes (tillige) blev helli-

get August (Familiens Overhoved) som en ny Gud-

dom *). Af disse sammenstødende Omstændigheder

bliver det klart, hvorfor Claudius lod præge mange

Claudius natus est Kalendis Augustis , Lugduni
,

eo ipso die
,

(jvu primum ara ibi Augusto dedicafa est. Suctou. V, 2.

Paa den forommeldte Mannorknlender læses og ved forste

August : TI. CLAY SPEI.
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forslejcl ligc Mynter med en Afbildning af Gudinden

(i frenignaende Stilling, holdende Gevandtet med den-

venstre Iiaahd, men en Plantespire med tre Blade

i den lidstrakte liojre Uaand) med denne Omskrift J

SPES AVGVSTA *). Den samme Forestilling, der

ikke for forekommer paa Keisermynterne, sees tit gjen-

taget paa hans Efterfølgeres Mymter, og synes virke-

lig at have været Forbilledet for mangfoldige lignende

Ideer som ellers udtrykkes paa dem, som Felicilas

Augusta og andre af samme Art. Ellers have vi her

et mærkeligt Exempcl paa hedenske Romeres særegne

Dyrkelse af den Guddom , paa hvis Dag de forst saa

Lyset, som et Sidestykke til den Veneration som

Kristne siden' have yttret for de Helgene, til hvilke

deres Fødsels- eller Navnedage vare helligede.

Vi linde ellers at Romerne meget have dyrket

Spes med Hensyn til Borns Fodsel **) og Ynglingcrs

See EcUicl duclrina numm. vel . Rom. Vol. VI p. 238. Ad-
skillige Exemplurer af slige Mynter, med forskjellige Præg,

findes i den herværende Tkomsenske Samling. Constantin

den Store synes at have afskaffet Spes’s Pillede paa Myn-
terne, men givet en ældre, den undertiden vedlojet

,
Ind-

skrift en kristelig Petydning. Oiselius har (i Nummi Selccti
,

Amsterdam 1676) meddelt en Mynt af ham, med Indskrif-

ten SPES PVPL1CA, hvorunder man
,
isteden for det sæd-

vanlige Kvinde-Pillede
,
seer det oprejste Korsbanner med

Monogrammet XP (Christus)
, som gjennemborer en Slan-

ge. Skulde vel herved være taget noget Hensyn til Spes,

dyrket af Hedningerne den forste Dag i den Maaned, som

for helligedes Slangegudinden Ceres ? Jfr, Miinters Sinnbil-

der der alten Christen 1 , 102 (Fig 77). Senere have

Kunstnerne forestilt del kristelige Haab som en Kvinde med
Korsstaven i Ilaanden

,
trædende paa en Slange, med hos-

fojet Indskrift: Dum spiro spero (jeg haaher saalænge som

jeg aandcr).

Derved mentes den saakaldte Spes genialis især at være

tilstede, tilligemed den Nyfødtes gode Genius.
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Freinvæxt, Dannelse og Fremtidsheld. Hertil kan

det vel lien fores, at ulykkelige Modre, som af en

eller anden Aarsag ikke selv kunde eller torde give

sine Born Die eller tage sig af deres Opdragelse, hav-

de den Tilflugt at bringe deres nyfodte Born til en

Stotte paa Grøntorvet (Joruin olilorium
,

foran Spes’s

Tempel) kaldet Columna lactea eller lactaria (Mel-

kestotten) *)
,

af den Aarsag, at de saaledes udsatte

Born derfra bragtes til en vis Bygning, livor de. op-

voxte ved Melk, og opdroges paa Statens Bekostning.

Saadanue Born og Ynglinge, som vi kalde haabefulde,

troede Romerne især at yndes af bin Gudinde, ogsaa

kaldet bona Spes (det gode Iiaab) **). Med Hensyn

bertil synes Romernes Overtro at have af Haabet dan-

net forskjellige Gudinder for Ungdom og Alderdom.

Saaledes fortæller Lampridius om Heliogabal (i lians

Histories 13de Kapitel), at da ban havde udsendt Snig-

mordere for at myrde hans unge Medkeiser Alexan-

der, forfojede ban sig til det gamle Haabs Haver (//or-

tos Spei peteris) som om ban vilde der gjore sin Bon

om god Fremgang mod den nye Yngling (qpasi con-

tra nopum jupeiiem vota concipiens). Sandsynligvis bar

dog bin Haabgudinde oprindelig kun bavt Navn af

*) Om denne Stolle bar man vistnok i Oldtiden bavt adskillig

hedensk Overtro
,

der muelig med Tiden bar indblandet

sig i den katbolske Legende om Spes og bendes Sostre

,

som fortællor om en af disse Martyrinders Blod, forvand-

let til Melk
,
udgydet i Rom ved deres Henrettelse. — I

det nye Rom pleje ulykkelige eller ubarmhjertige Modre

at udsætte spæde Born ved et Gitterværk i Nærheden af

den hellige Aands Hospital, livor de modtages til Opdra-

gelse,

Ellers ere adskillige herlilhorende Tnlemaader bekjendte

:

(som juvenis buncc spei) samt det af Cicero miforte rime-

de Ordsprog : in juvene laudanda est spes
,
non res m, fl.
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den gamle, fordi hendes Tempel (kaldet Spes velus
;

af Frontiu) var ældre end den yngres, som derfor blev

kaldet den nye (Spes nova).

13a de ommeldte Mynter af Claudius sigte til

lians Fødselsdag, ved at forestille dens Guddom, er

det ikke usandsynligt at en Mynt af liam, livorpaa

CERES AVGVSTA er afbildet (med Ax og Fakkel)

paa samme Maadc sigter til hans Fodselsmaaned, som

stod under denne Gudindes Beskyttelse. Dog kan

det bemærkes herved at Spes (raadende for den for-

ste Dag af Ceres

s

Maaned) undertiden vides at være

bleven fremstilt af de gamle Kunstnere med Korngud-

indens Attributer *). Saaledes sees hun f. Ex. paa en

LoftetavJe **)
,
bekrandset med Blomster, holdende i

den venstre IJaand Kornax og Valmuehoveder. Med

den hojre stotter hun sig ved en Soile, og foran hen-

de staar en Bikube, af hvis Spidse alle nysnævnte

Plantearter fremspire. Paa skaarne Stene sees hun og

med et Ax i Iiaanden, eller har en Skaal med Ax

foran sig o. s. v. Paa gamle Malerier har hendes

Dragt den gronne Farve. Slige. Fremstillingsmaader

synes at vise, at man ved dem især liar sigtet til det

Ilaab, som forjættede en god Host, samt Overflod ig-

liod af Urter og Blomster. Saaledes kalder Ovid den

i Jorden liggende Sæd Aarets Haab {spes anni) * )•

*) Dette er saameget mærkeligere som de gamle Kalendeie

vise at Romerne holdt adskillige Fester for Guderne,

den forsle Dag i den dem helligede Maaned, som: Juno

den Isle Janr. og Venus den 1ste April.

**) See Mon ijaucon Antiqvitc expliqvée T. I. P, II- pi- 204 ;

derved læ^es udUykkelig i Tilegnelses-Indskriften SPlil*

**) Tibull {Eleg. I, 1) anraaber saaledes Spes om Korn- og

Vin-Hostens Overflod:

Nec Spes dest iluat
,
sedfrugum scmpeT accrvos

Præbeat ct pleno pingvia musla lacu .
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Med Hensyn hertil har man vel og hygt Haabets Tem-

pel paa Roms Grontorv, og der holdt Ofiringer, med

Noje beslægtet eller forbunden med Spes (Ilaabet) var lios

Romerne Bonus Evenius (det gode Udfald). Denne fore-

givne Gud afbildes og med Ax og Valmuehoveder som

Attributer. Yarro nævner liam (der ellers formodentlig er

et Sidestykke til Grækernes Triptoiem ,
Ceres’s bekjendte

Yndling) som den sidste af de tolv Guder for Agerdyrk-

ningen, som efter lians Mening især burde bædres af

Landmændene. Det er saaledes meget sandsynligt at den

1ste August bar været en Takkefest til Spes
,
som det op-

fyldte Haah
,

og tillige til hnm
,
som den alt freinavlede

Frugtbarkeds Giver. Nogle Mindesmærker sammenføje end-

°S hegge hine Guddomme. Romerne troede fordum at de-

res Hovedstad var i Besiddelse af Billedstøtter, forestillende

Bonus Eventus og Bona Fortuna , der vare forfærdigede af

den store Græske Billedhugger Praxiteles, som levede i

Alexander den Stores Tid Hr. Major v. Sommer, Ejer af

en bekjendt og i visse Henseender bojst mærkværdig Sam-

ling af Gemmer og Faster Ler i Staden
,

bar med venska-

belig Beredvillighed meddelt mig adskillige hertil borende

lærde og sindrige Bemærkninger, hvoraf jeg dog lier kun

kan benytte de følgende. ”1 Raspes Værk sees, under No«

8086, en Spes
,

som bærer Bonus Evenlus paa den hoire

Haand. En Faste, med en lignende Forestilling haves og

i den Sloscbiske Samling. Paa Gemmer forestilles ellers

Spes snavt med et snart med to Ivornax, og paa enkelte

med en Myre. I Almindelighed ligner Haabets Forestilling

paa Gemmer dem som haves paa romerske Mynter
,

skjont

hines Stil viser tilbage til en ældre Tid og ben til Græ-

kerne , hvilket rigtignok ikke beviser Arbeidets virkelig

Græske Oprindelse, men dog taler for at Romerne have

efterlignet en gammel, engang authoriseret , og, som de

fleste af deres fivrige Gudebilleder •— Localguddommene

undtagne — hos Grækerne laant Typus. Lessing mente at

de Gemmer, hvorpaa Haabets Navn forekommer, havde

tilhnrl Efpistiførnc (Haabets Tilhængerne), en hedensk

Sekt af FJiilosopber, om hvilke Brticker bar skrevet en sær-
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andre Feitliglieder til Gudindens Ære, paa denne hen-

des særegne Højtidsdag. Den katholske Kirkes gamle

Skik at velsigne og oIFre Urter og Sæd paa denne

selvsamme Dag, var da vel i selve Rom en blot Af-

ændring af ældre hedenske Ritus, ligesom Mars’s æld-

ste og Peters nye Dyrkelse lier atode sammen paa en

lignende Maade.

Det er dog upaatvivieligt at Spes blev dyrket af

skilt Afhandling. I det Kongelige Kunstmuseum (som og

i udenlandske Samlinger) sees Jupiter-Serapis’s Hoved paa

Gemmer, med den græske Overskrift: EAIIiC. Raspe

siger derom: Inscription
,
qui est bien asa place

,
avec le

portrait de Serapis ou Pluion
,
donneur des récoltes et des

trésorsP Muelig sigter Indskriften og til Haabet paa

et tilkommende Liv, hvilket Serapis’s Tilbedere antoge.

Af denne Aarsag har vel den hedenske Vopiscus beskyldt

de Kristne i Aleacandrien for Serapis’s Dyrkelse. Af de

Kristne er ellers Ankeret blevet antaget til Haabets Attri-

but og Sindbillede ; see vor Miinters Sinnbilder und Kunst-

vorstellungen der alten Christen I, 28, hvor det udledes fra

Epistelen til Ebræeme 6 Kap. 18 og 19 Vers, hvori Haa-

bet omtales som Sjælens faste og trygge Anker. Biskop-

pen bemærker at Græker og Romere forben havde ladet

Ankeret betegne 1) Sohavne eller Sbgudens (Neptuns) Be-

skyttelse 2) et blomstrende Rige. Jfr. Creuzer 1. c. I, 125*

I Hr* Conferenzraad, Cancellie-Deputeret og C. al D. Mon-
rads skjonne herværende Daktyliothek haves en antik

Gemme , der menes at forestille Haabet, personificeret ved

en Kvinde, som holder Ankeret med den ene Haand og

Overflødighedshornet i den anden. Den beskrives nem-

lig saaledes i Samlingens Katalog, under No. 51 :
MSPES

tenens unu manu anchoram
,
altera cornu copicé • In carne—

olu rubro. (Antiqv.)M Paa forskjtllige romerske Keisermyn-

ter sees Aarsvæxtens Gudinde Annona (nøje beslægtet sua-

vel med Spes som med Fortuna) holdende et Anker i den

venstre II aand. Fortuna afbildedes almindelig med Over-

flødighedshornet i en Haand, og Roret i den anden.
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Homerne i mange flere Henseender , end den nysom-

meldte, og maatte blive det, da Uaabets Indbydelse

kan vise sig ved alle menneskelige Anliggender. Vi
finde, athuui Roms sidste hedenske og forste kristne Ti-

der liar der nydt almindelig Dyrkelse. Dette sees af

tvende Optegnelser over Roms Torve, Templer, Ka-
peller o. s. v. forfattede af Sextus Rufus og PubJius

Victor under Keiserne Valens og Valentinians Regje-

ring (kenimod Aaret 370 efter Cbr. F.). Deri om-

meldes nemlig disse Gudindens Helligdomme. I Ho-
vedstadens Jste Region: Lacus Spei (Ilaabets So), Areci

Spei (H. Plads); i 3de Region: ædicula bonæ Spei

(det gode Ilaabs Kapel); i 4de Reg. ædicula Spei (Haa-

bets Kapel); i 6te Reg. ct andet Kapel af samme Be-

nævnelse. I 7de Reg. Vicus Spei majoris (det storre

PIaabs Gade), Templum noyum Spei (PIaabels nye Tem-
pel). I Ilte Region det gamle bekjendte Tempel paa

Grøntorvet
(
Forum olitorium). Pierved maa dog be-

mærkes, at begge de ommeldte Fortegnelser kun haves

noget defekte *). En saadan Gudindes overtroiske

Dyrkelse var ikke let at udrydde for de kristne Om-
vendere. De forandrede da ikke den gamle Kalenders

Navn for Dagens Gudinde, i den af dem nyindrettede

kirkelige
,

nien de tillagde det en ejviudelig Martyr,

hvis Dyrkelse saa ledes efterhaanden indfortes. Slige

Paafund bidroge vældig til at udslette den ældre Cul-

tus med de til den lienborende Begreber.

Den hellige Spes (Haab) æres af Katholikerne

den 1ste August, tilligemed hendes Sostre Fides (Tro,

Troskab) og Charitas (Kjærlighed) samt deres Moder,

Enken Sapienlia eller (almindeligen skrevet paa Græsk)

Sophia (Visdom). Det er temmelig ioinefaldeiide at

*) Desuden bar man og i Kom havt et Tempel for Foriuna

bene speran* (den vel eller heldig liaabende Lykke).
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disse allegoriske Navne for Dyder og gode Sinds-

Egenskaber, neppe kunne Lave, hvilket dog den al-

mindeligst antagne Legende fortæller
,

i Aaret 420

efter Clir. F. *) tilh&rt
,
som Egennavne, Line qvinde-

lige Lemmer af en romersk Familie. Fortællingen

bliver saa meget mistænkeligere, som Grækerne og

dyrke de selvsamme hellige Personer den 17de Sept.

under Navne af samme Betydning paa deres Sprog,

nemlig Elpis Pistis (H/yr/?), Agape (Ayctffyj)

for Sostrene og det formeldte 'LoCpia for Moderen.

Heraf da den synderlige, allerede bemærkede. Sam-

menblanding af et græsk og et latinsk Navn, i den

vestlige Kirkes Martyrologier. Disse have desuden

tildels optaget (eller fra ældre enigere Tider beholdt)

den græske Legende, hvorefter hine Helgeninder vare

af græsk Stamme
,
skjont de pintes i Rom for Troens

Skyld, efter Befaling af Præfekten Antiochus. Dog

gjore andre Legender ham til en Ovrigheds -Person i

Nicomedien, Bithynicns Hovedstad
,
der saaledes, efter

dem, var Martyrindernes Hjemstavn og deres Lidel-

sers Scene. De fleste katholske Sagn sætte den der-

imod i Rom, som FSdeby og Opholdssted for Spes,

samt hendes Moder og Sostre. Dog eré bcggeslags

(samt end flere, i andre Omstændigheder noget af-

vigende) Legender enige deri at de tre Sostre, nem-

lig Spes (Elpis) kun 10 Aar gammel
,
Fides (Pistis) **)

l

*) Andre Legender Lenfore dog de samme Begivenheder til

Diocletians Forfølgelse i Aaret 305 e. Clir.

**) Gudinden l'ides Lorte til en af Romernes ældste Guddom-

me, da Numa siges at Lave forst opbygt Lendes Tempel

og indstiftet Lendes aarlige Hojtid. Et af Lendes nyere

Templer eller Billedstøtter indviedes af den samme Attilius

Calatinus, som efter det ovenan forte viste Spes den samme

Ære. See Lerom, samt om de Aarsager hvorfor Romerne



paa 12 Aar og Cliaritas (Agape) knn 9 Aar, pintcs

paa det allergrueligste for at afsværge den kristne

Tro, men oflre til Diana, ved at hudstiygcs, sonder-

rives med skarpe Jernkloer samt kastes i Kjedlcr og

Baal
,
blussende af Svovl og Beg, hvilket dog slet ikke

skadede dem, hvorfor de tilsidst blcve halshuggede.

Moderen, som rnaatte see paa alt dette, var ligesaa

standhaftig. Hun blev dog ikke henrettet i men fik

Tilladelse til at begrave hendes Dottre, og dbde den

tredje Dag derefter.

Saa usikker som disse tre Martyrinders Historie

er, saa uvist er det og hvor deres Legemer ere hievne

af, da den Lykke at besidde dem paastaaes at være

bleven mange Steder til Del. Saaledcs viser man (1)

deres Legemer i to af Roms Kirker, men dog foregi-

ves de (2) i Carl den Stores Tid at være flyttede til

Elsas. Endvidere siges (3) alle tre Legemer at være

bragte til Kirken S. Maria di Vigano i Frankerige

ehdskjont de (4) efter andre, i Aaret 1600 bleve

forte fra Rom til Rrescia i Italien. Ikke desmindre har

(5) Nonneklosteret Bellancour (i Nærheden af Tj'OyéS)

paastaaet at være i Besiddelse af de tre Helgeninders

Hoveder, skjont (6) det af Spes især alligevel længe

er blevet forvaret i Colin. Endvidere har man for-

hen (7) i Paderborn været i Besiddelse af nogle af

deres Been ,
som dog senere ere komne til Escurial i

• i % - + vi- ** . 4^
‘

i r A

Spanien. Endelig (8) mene Grækerne at de selvsam-

me Reliqvicr gjommes i visse af deres Kirker, men

dette Udsagn vinder ingen Tiltro blandt orthodoxe

Katholiker. — Lykkeligvis findes dog Haab
, 7Vø og

overhoved dyrkede detslags Guddomme
, Cicero de natura

Deorum II, 23, 31, III, 18, Jfr. Borge Thorlacius’s Af-

handling: Tidei publicce apud antiquos reprecseniatio (fipusc*

Acadan. II, 4l o # f.)



Kjærlighed endnu overalt i kristne Lande,* samt ere,

i nyere Tider , tit Lievne allegorisk afbildede i skjon

Forening*), uden Hensyn til hedensk Afgudsdyrkelse

eller overtroisk Plelgendyrkelse. Den Leromxneldte

Legende synes ellers, i Hovedsagen, at være en tem-

melig nojagtig Efterligning af de i 2 Maceabæernes

Bogs 7de Kap. omhandlede syv Brodres og deres Mo-
ders Lidelseshistorie. Selv. Tyrannens Navn C’Ahtio-

c/ius) er deri det samme. Moderen kaldes i Legen-

derne Salomona. Skulde da ikke den forstå Forfat-

ter af Sostrenes Legende, ved at tænke j)aa hint

Navns Lighed med Salonion
,

betegnende den vise

Konge, have faldet paa at kalde deres kiistne Mo-
der Sophia eller Sapientia (Visdom)? **). Vist er

det ellers at netop hine jodiske Martyrer fordum i

den kristelige Kirke dyrkedes, ved en særegen Fest,

paa den samme Dag, nemlig * den forste August, og
•

den er rimeligvis den ældste af de Dagen tilhøren-

de katholske Højtideligheder, skjont den forlængst har

maattet vige for mange andre, men især den mest ud-

bredte for Petri Lænker .

*) Disse Figurers nyere Fremstillingsmaade er for hekjendt til

her at beliove nogen udførligere Beskrivelse. Nu for Tiden

pleje Guldringe hyppig at forfærdiges og foræres, med de-

res sædvanlige Attributer: Anker
,
Kors og Hjerte .

Keiser Justinian fortælles at have sat denne Indskrift over

den af ham opbygte herlige Sophia-Kirke (saaledes kaldet

enten af den guddommelige Visdom ,
eller og af en Hel-

geninde) : "Jeg har overvundet dig, SalomonV* Andre

tillægge ham disse Ord som et Udrnab, da Bygningen var

færdig. Kong Snlomons Billedstøtte blev og opreist, i en

sorgende Stilling, i Nærheden af Kirken. .— Etslags legen-

darisk Slægtskab synes saaledes at være opstaaet mellem

Navnene .Salomona og Sophia
;

det er da synderligt nok at

Gnostikernes Almoder, Sophia, ogsaa siges at have havt syv

Sonner eller Efterkommere,
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Hvor mange andre Helgene man ellers for i Pa-
vedømmets forskjellige Lande og Steder liar dyrket
(samt vel endnu tildels dyrker) paa denne Dag, kan
skjonnes deraf at de store (uf uldforte) Acta Saucto-

rum Llot nævne 140 slige, af hvilke nogle synes at

være af samme allegorisk digtede Art som Spes og hen-
des Familie, nemlig S. Bonus

,
S. Faustus

,

S. Felix,

S. Honoratus
,

S. Verus
,

S. Jusla o. 11. *) S. Primiti-

rus har jeg ovenfor nævnt i en anden Henseende.

Endelig ville vi og nævne enkelte Dagen tilho-

rende nordiske Helgene.— Den hellige Ethelivolf blev,

i Middelalderen, dyrket af Engel lænderne, som de-

res Landsmand. Han var i sin Tid (henved 970) Bi-

skop i Winchester, drak Gift uden at den skadede

ham o. s. v.
,
men hvad der er det mærkeligste med

Hensyn til Dagens gamle Helligholdelse i England som

Brodets, Forstegrodens og Hostens Fest, er vel den

Omstændighed : at han var særdeles godgjorende og

*) S, Honoratus sarat S. Verus og S. Justa minde om Jlonos

og Veritas (Hæderen og Sandheden), soni ere bievne

dyrkede af Romerne, som allegoriske Guddomme, og frem-

stilles som et Ægtepar (ligesom ellers mere almindelig Jlo-

nos og Virtusy Hæderen og Dyden) paa et gammelt Vati-

cansk Marmor
,

hvilket Hr. Etatsraad og Professor Thor-
lacius havde ladet stikke i Kobber, for at ledsage et Pro-

gram, som han havde i Sinde at udgive til UniversitetetsO

Jest, i Anledning af den hoje Formæling, 1ste August

1S29. Arbeidet er i hojt Relief og fremstiller til Hojre en

Mands Brystbillede (hvorover læses HONOS) sammen-
bojet ved llaand i Haand med en Kvinde til Venstre (VE-
R1TAS). 'I Midten og Baggrunden sees et Drengebarn,

med Overskriften AMOR, og over det hele læses FiDEl
SIMY LAGRVM (Troskabens Afbildning). — Desværre hin-

drede da en pludselig Sygdom Etatsraaden fra Udgivelsen

al det nævnte Program, som dog nu ved en anden Leilig-

hed haabes at ville udkomme.
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reddede Folket fra Hungersnød. Mere anvendeligt

paa Dagens sædvanlige Gjæstehude og Vellevnet var

det lians Mirakel: at da Kongen engang kom til Klo-

steret Glaston (Heiligenlexicon liar Glascow!) med et

stort Fo'lge, og kun et* ringe Forraad Lavdes der af

Vin eller andre stærke Drikke, blev lian og Lans

Hofsi ilder overilodig beværtede dermed den liele Dag

igjennem
,
hvorved stor Lystighed opvaktes, uden at

Klosterets Drik gik op, eller syntes at være be-

tydelig formindsket. — I den senere Middelalder lik

Sverrig ikke mindre end tre nationale Halv- Helgene

til Dagens Patroner, nemlig Peter
,

Olaj og Thore/,

tre Munke af Alvastra Kloster. De bragte det dog ikke

videre end til at erklæres (citer Døden) for heati eller

Salige (i den katbolske Kirkes Ritual-Sprog).

Ved de ovenfor opregnede gamle Fest- og Ilel-

gendage, fra Midten af Juli til 1ste August, Lar jeg ud-

peget forskjelligc Omstændigheder ved de dertilhorende

Iledenoldsskikke og Legender, som sigte til den paa

samme Aarstid, i forskjelligc Lande, enten næsten fuld-

bragte, snart ventede eller begyndte Kornhost
,
og de

dermed forbundne Offringer afForstegrftden m. m. Da
en Hostfest, af samme Aarsager, allerede Lar fundet

Sted den forste August, forend den blev en katholsk

Helligdag for Petrus i Fængslet, troer jeg at man, ved

dennes Indstiftelse
,
Lar valgt en saadan Text og Gjen-

stand for den, som var skikket til at erindre om den

Korn - Jndhdsining
,

hvormed man da var eller havde

været sysselsat
,

for deraf at yde Kirker, Geistlighed

og Trængende beborigt Olier eller Tiende, saavelsom om
det (usyrede) Brod af nyt Korn der da velsignedes o. s.

v. I Apostlernes Gjerningers Ilte Kapitels sidste Af-

deling fortælles nemlig: at. en Prophet fia Jerusalem

forkyndte en stor forestaaende Hungersnod, hvorfor de

kristne Disciple besluttede, efter enhvers Formue, at
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sende Brodrene i Judæa Hjelp
,

hvilken de og skik-

kede til Menighedernes Ældste
,

ved Sauls og Earna-

has’s Haand. Paa den samme Tid (hedder det i 12te

Kap.), i det sode eller usyrede Brods Dage (da Forste-

grodens fo'rste Oifer hragtes i Jerusalem* Tempel) be-

gyndte Herodes at forfolge de Kristne, hvoriblandt

Sankt Peter, som blev grebet og kastet i Lænker, af

hvilke Herrens Engel dog den næste Nat udfriede ham.

Af den sidst berettede Omstændighed har den ka-

tliolske Kristenheds her omhandlede Hojtid sit almin-

deligste Navn. At de Danske fordum kaldte den St,

Peters Dag i Hosten m. m. er ovenfor blevet bemær-

ket., Den Wormske og liere Runekalcnderes Benævnel-

se for den er simpelthen PETRVS ligesom og vor Hel-

vaderus siger om Dagen, 1634, at den i Dansk kaldtes

Sanht Peders Dag. len Anordning afEdgar, Eng-

lands Angelsaxiske Konge, kaldes den og, uden videre,

festum Petri. Pettingal paastaar at kun den blev i be-

meldte Land kaldet Peters Dag
,
og at Reformatorerne

der have forflyttet den til 29de Juni. Denne sidst-

mcldte Dag har fra meget gamle Tider været liojtide-

ligholdt i den græske og latinske Kirke, som Apostlernø

Peters 'og Pauls Dødsdag, men den betragtedes dog

forst som en af Katbolikernes hojeste Helligdage, efter

derom udfærdigede Pavelige Anordninger af 1639 og

1743, især for Kirkens Hovedstad Rom*). Ogsaa den-

ne Hojtid stodte fordum sammen med en anden hedensk

i det gamle Rom, for Qvirinus (Mars eller maaske end-

*) Dog er den ogsaa Lleven beholdt ^ som ITelligdng, i visse

evangelisk-protestantiske Lande. — Skjont delte ikke skede

i Norge, gave Tellemarks Bonder endnu 17S6 Dagen Navn

af Peer med Guldrioglen ”som vor Herre paa denne Dag”

(efter deres Fortælling) "forærede ham at oplukke Him-

merige med, da de vandrede sammen paa Jorderig.”
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og Janus
,
om ikke Romulus

)

i Anledning af lians Tem-
pels Indvielse som indfaldt paa den kristne Fests Vi-

gilie, den 28de Juni, efter Ovids og gamle Romer-
ske Kalenderes Angivelse*).

I nyere Latin kaldes Dagen som oftest festum

|r Petri ad vincula
,
ogsaa j. catenarum Petri

,
F. capti-

vitalis S. Petri Ilierosolymiianæ eller dedicationis Ba-
sihcæ ad vincula Petri ; endelig uden videre Petrus

ad vincula. I vore nyere Almanakker nævnes den og

Peders Fængsel. I Island kaldes den endnu Banda-

dagur (Baandenes Dag) **). I Norge liar Almuen gi-

+) Andre have gjættet at Peters og Pauls Festen indsattes i

Steden for Hercules’s og Museraes Tempel-Ind rielses Hbj-

tid den 30te Juni —- men her er Forvantskabet (efter Au-
gusti’s Bemærkning) alt for fjærnt, til at kunne antage denne

Sammenlignings Rigtighed. Min Hentydnings Grund er

tilstrækkelig udviklet i det Foregaaende. Petersfesten i Fe-

bruar ( Cathedra Petri Jto?næ) indfalder endelig kort elter

Lupercalierne og Qvirinalierne, Fester til Romulus’s Afmin-

delse. Buttmann o, fl. antage Qvirinus for Noglebæreren Janus.

Hedendommens nordiske Sprog kunde det have betydet

Guddommenes eller Gudernes Dag
(
dies numinum) da de og

kaldtes B'und
}
som de der sammenføjede eller sammenholdte

den hele Verden eller alle skabte Ting. Bond kalder man
ellers i Islandsk især de Reb, hvormed II 6 og Korn sam-

menbindes for Indhostningens Skyld. I den Henseende

\
kunde en Hostfest og kaldes Bandadagr. I Storbritannien

haves forskjellige gamle Sange, hvori Komet personificeres

som etslags Heros eller Helgen, som maa udstaa mange

Lidelser, f. Ex. ved at bindes og fængsles, hvorom Viserne

især sige : They bound him in a band{m. m.). Ellers siges

han at være bleven gruelig myrdet, hans Blod udost o.

s. v. See Viserne om John Barlexcom samt Allan o Maut

i Bobert Jamieson*s Popular ballads and sangs II, 231 o. f.

lien ældgamle eddiske Mythe om Qvaser er af lignende

t
Oprindelse

,
eftersom jeg har sogt at vise paa andre Steder,

T'den Tvivl ere hine Sange fordum bievne sjungne ved

Kornets Indhostning og de dertil horende Hostgilder.

H
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'* ' • 1 , * *

ret Dagen det løjerlige Navn af Pær Finhel eller Pe-

der Vindjelle^ som nedstamme fra liint latinske. Born-

holmerne kalde den torra Pær (af da ventet Torke).

I Tydsk kaldtes den fordum (foruden de ovenanførte Be •

nævneiser) Peters Tng (i den ældgamle Alemanniske

Kalender hos Schiller) ; Festum Petri da man das Cruet

icyhet ; PetriVaenhn issiag eller Finiellag ; Si. Ptirus-

dag als ome die bande (die Kettinen) entsprungen o. s.

V, I n}rere Almanakker kaldes den Petri Kettenjeyer
,

hvortil andre europæiske Benævnelser svare, som det

Franske Si. Pierre aiix liens o. s. v. .

: Ved at samle adspredte Efterretninger, om de

Levninger, der endnu forejcomme blandt Almuen, af

Dagens forrige Helligholdelse og den dertil fojede

Overtro, moder undertiden den Vanskelighed os, at

Forfatterne, især i England, ved hines Beskrivelse kun

ommelde cn Peters -Dag, hvorved man bliver i Uvis-

hed om hvilken af de tvende sidstommeldte de mene.

Saaledes fortæller f. Ex. Borlase, at Almuen i Coru-

•\vall (1768) plejede at tænde Lystilde eller brænden-

de Bauner St. Peters Dag, ligesaavel som St. Hans

Aften. Brand og Bourne fortælle det samme om den

Brittiske Almues Skikke. Sandsynligvis menes her

den 29de Juni, men derved inaa jeg dog atter bringe

den Anmærkning af Pettingal i Læserens Erindring:

at den 1ste Augusts Peters-Fest i England ved Re-

formatorerne blev tilbagefort til hint Datum ; rettere

blcve vel de to Hojtidcr derved forvandlede til en.

Bojst sandsynligt er det ellers, at den 1ste Au-

gust, som de Celtiske Britters Qvartalsfest , fordum

udmærkedes (ligesaavel som de dertil svarende 1ste

Nov., 1 eller 2 Februar og 1ste Maji) ved Lystilde,

Fakkeltog eller festlige Bauner, samt dcrtilborende

Glædes -Dandse m. m. I Tydskland finder man og

Levninger af slige Skikke. Grater beretter (ved 1ste
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August, i lians 'Alfleuisch. christL Almanak

)

at man
endnu 1812 plejede i Schwab iscli Hall at antænde en

lid eller Baal, kaldet Aagst- eller Augustfeuer, hvor-

ved Almuen brændte (eller sogte at fordrive) de paa

den A årstid sværmende Myg eller Fluer (die Aagst-

miicke). Skikkens ovrige gamle Betydning eller Hen-
sigt var da forglemt. Nogle Lærde paastaae at dé

hedenske Tydske (især Westphalerne) ogsaa i August

have dyrket Gudinden Ostar (sandsynligvis, efter det

ovenanførte, den samme som vor Freya) ved støre

Baal, hvor paa en Olferoxe blev stegt o. s. v. (See

Graters Bragur VI, 37). Dog kjender jeg ingen paa-

lidelig gammel Hjemmel for denne Angivelse.

Aarlig Erfaring viser os at Sankt Hans Aften el-

ler Midsommersnatten (ellers bekjendt af dens flam-

mende Bauner)
,
udmærkes blandt os ved dé saakaldte

Kildereiser, der upaatvivlelig nedstamme Ira hedensk

Vanddyrkelse, som i Middelalderen omdannedes ved

katholske Begreber. Spor af denne blandede Overtro

fandtes længe den 1ste August i Skotland, hvor man
f. Ex. i det 19de A århundrede da plejede at besoge

en hellig Kilde i Nærheden al Momvaird, for at drik-

ke af dens Vand, der mentes at have en særdeles hel-

bredende Kraft, og der at efterlade smaa Erkjcndtlig-

liedsoffre, som hvide Stene (et bekjendt Tegn for gode

eller heldige Dage) m. m. *).

Ogsaa celebreres denne Brtidets ældgamle Hojtid

endnu af den Skotske Almue, paa en Maadé der sva-

rer til dens ældgamle Navrt. Faarchyrderne (som

mest hænge ved de gamle Skikke) gjore sig nemlig da

tilgode med en Havremeelsk'age (eller Fladbrod) —
altsaa sodt eller usyret Brod af det ældste Slags —

*) Purteous Account <Scc. i Transuct. of tlie Soc. aj Antiqu, in

Scotland
,

II. 68.

H 2



hvilken dé brække i amaae Stykker og spiso den der-

paa med smeltet Srnor. Denne simple Ret, udeluk-

kende bestemt for den 1ste August, bærer (efter J. Ja-

mieson Scott. Diet.) det særegne Navn af Bughtins,

Ved samme Tid pleje Hyrderne af et belt Distrikt at

opfore et lille Taarn eller Forskandsning, kaldet

Lammas-tower
,

hvori de opholde sig eller forvare

deres Ejendele, formodentlig fordi de fra den Dag af

bor eller pleje at opholde sig i Marken til Hostens

Ende eller Vinterens Begyndelse.

I Tydskland har man fordum anseet 1ste August

for en stor Mærkedag. Colerus bemærker den Me-
ning, at dersom Regn da indtræffer, skal det regne 3

Uger derefter. Det samme findes antegnet i Danske

og Islandske Kalendere, især fra det 16de Aarhundre-

de. I det Skandinaviske Norden synes nu *il gammel

Overtro om denne Dag at være forsvunden. I det

17de Aarliundrcde rorte dog de Norske Bonder (efter

samtidige Optegnelser) ikke paa den ved Græs eller

Ho> da de befrygtede at Qvæget ellers vjlde fuld-

kommen atrives og omkomme i den næstpaafo'Igende

Vinter. Nu er al Helligholdelse af Dagen (saayidt

mig er bekjendt) gandske af Brug i Norge. Kun be-

tegnes den endnu paa gamle nordiske Primstave paa

forskjellige Maader, som ved en Nogle eller Lænke,

(hvis Betydning jog ei behpver at udvikle) eller og

ved et Kar eller Skaal
,
der snarest sigter til Dagens

festlige Maaltid.

Derimod betragtes 1ste August endnu af den pro-

testantiske Almue i Storbritannien som cn Folkehojtid,

især med Hensyn til Kornets Modenhed og Hostens

paa den Tid indfaldende Begyndelse. Dertil sigter

Skotlands Folkedigter Burns

,

i sin bekjendte Sang,

kaldet Lammas Night
}
— som priser den maanelyse,



stjerneklare, *) herlige Nat og har det (tildels ældre)

Omqvæde

:

Cornrigs and Barley rigs,

At

i

}

corn rigs are bonnie,

Vil never forget that happy night

Amang the rigs wi ’ Annie.

Den horer vistnok til saadanne Sange, som Freya for-

dum sagdes at 3
rndt, efter den yngre Eddas Beretning.

De Brittiske Katholiker have nylig opfrisket Da-

gens Højtideligholdelse paa en gandske modsat Maade,

ved et Mirakel som skal have sket paa dens Morgen,

i Aaret 1823. Eu Nonne, Maria Stuart, i S t. Jo-

sephs Kloster i Ranelagli i Irland, havde været meget

syg i 4 Aar og 7 Maancdcr, især af hyppige og yderst

voldsomme Anfald af Paralysis
,

samt tilsidst været

Lcrovet Mælet o. s. v. Paa den Tid var Fyrst Alex-

ander af Hohénlohc meget b'eromt for helbredende M i-

rakler, udvirkede ved hans præstelige Bonner og bræn-

dende Andagt. Man vidste paa hvilken Time lian den

Dag vilde synge Messe, og den samme Ceremonie blev

da, efter foregaaende Aftale, foretaget i den S}'ges

Værelse. Hun og hendes Venner forenede deres Bon-

ner om Helbredelse ined dem, som opsendtes for de

Troendes Vellærd af den fyrstelige Præst. Efter

) Som bekjendt rare baade Freya og Venus (saavelsom Per-

sernes Anailis o. s. v.) Morgen- og Aftenstjernens Her-

skerinder. Middelalderens Katlioliker paakaldte og Maria

mej J»in skjonne Stjernes Navne, som stéUa maris (Havets

Stjerne) o. s. v. Grev Forhin fandt nylig i Ascalon de

sainnienliohcdc Ixuiuer nf det store Venus -Tempel og nf

en Gotliisk Kirke. I*aa et Brudstykke af den sidstes Lev-

ninger læstes : Sidia mulutina! aduoeata ndviganlium ,
ura

pro nobis o: "Morgenens Stjerne ! Sofarendes Iljélperinde !

Bed for osp’ (Vor Freya var Datter af Havets og Sofar-

tens Gud).



Messens r Slutning fandt patienten sig, fuldkommen hel-

bredet, stod op og gik til Kapellet, for der offentlig

at takke Gud i Sostre/ies og Menighedens Nærværelse.

Denne Tildragelse er saaledes bleven almindelig be-

kjendtgjort -af den romersk -katliolske Erkebiskop i

Dublin, Dr. Murray, ved et Hyrdebrev til de ham

undergivne Menigheder af 15de August fjB23 *)•

I det Forcgaaende er det viist, at forste August

fordum af Katholikcrnc især blev betragtet som Aarets

1'orste kristelige li ost fest, indsat i Støden for ældrp

hedenske af den samme Art. Oyer de dertil svarende

oldnordiske mangle vi tydelige Beskrivelser, inen til

disse kunne vi tildels slutte os af andre, som vi have

fra det sidste Hedenskab i Nord-Europa, eller endog

fra det nuværende i Nord-Asien. Prover af slige ville

vi da til SJ utniug me^deje,

De hedenske Preusser, Lithauere og Schamaiter

(som forst af Navnet hleve Kristne fra 1300 til 1500

*) Delte originale Aktstykke er indrykt i Forsters perennial

Calenihtr S 383-84. Forfatteren antager, at dette Mira-

kel er det mærkeligste id alle de mange, som Katholikeine

foregive at va*re skete den 1ste August, og fojer fertil

den Bemærkning: The most curious circumstance in the hi-

story of these Catlolic in iraclts is the consistcncy of their

nature aml ohject
, from the earliest period of Christianiiy

to the present dayf
as well as the positive nature of the tesii-

rnony un tuhich they arc recorded. Kort derefter (1S24 eller

25) blev en Spanier, ved Navn Julian, kanoniseret i Rom,

fordi han, blandt andet, havde gjort nogle halvstegte Fugle

levende igjen
,

saa at de fliij bort nf Stcgespidct. Et stort

Malerie
, hvorpna denne Begivenhed var afbildet, udstilles

offentlig i Kristenhedens saakaldte Hovedstad ! Sec herom,

samt om flere, i de nyeste Tider for troværdige antagne.

Mirakel - Legender
,
the foreign qvarterly Kcview

,
August

1829, p. 548-49.
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eller endog senere) helligholdt to store forskjellige

Hostfester, den ene nemlig i Hostens Begyndelse, den

anden ved eller efter dens Ende. Den senere af disse

have vi beskrevet ved at afhandle den iste Novem-

ber. Den forste horer til vort nærværende Æinne, og

beskrives saaledes i gamle Efterretninger.

Denne Hojtid kaldtes Zazinek eller Hostens Be-

gyndelse og indtraf forst i August. Dens Ceremonier

vare forskjellige elter Kornavlens Beskaffenhed. Var

Hosten rig og overflødig, formanede Præsten Folket

til Takiiemmelighed mod Guderne, for at disse ogsaa i

tilkommende Aaringer skulde velsigne Marken me.d

lignende Over/lod. Præsten uddrak derpaa en Skaal

fuld af stærkt Ol. Var derimod Hosten ringe, paa-

kaldte liait Guden Ausschweyt
,
for at lian skulde hede

got for dem lios Guderne Pergrubrios , Perbunos ,

Sehwayxtix og Pelyit
,
paa det at de skulde forbarmes

over Folket, og give det sit daglige Brod. Medens

denne Bon varede, begræde Bonderne deres Synder,

samt lovede at forbedre deres Levnet for Eftertiden.

Enhver frembragte derpaa OfFre (til Guddommen eller

Præsterne) efter sin Formue, bestaaeude i Ol og andre
%

Gaver. Qvindcrne frembåre især stedse Brod af nyt

Korn (hvori vi da klarlig gjenfinde den foromliandlede

hedenske Oprindelse til 1ste Augusts Benævnelser, som

Brodets eller Pdrstegrodens Hojtid eller Helligdag).

De af Menigheden, som havde hegaaet svære Forbry-

delser der kunde afsones med Boder, maatte da yde

endel af disse til et offentligt og almindeligt Gilde el-

ler Gjæslebud
,
som ofte varede nogle Page. (Heraf

atter den tydeligste Forklaring over Benævnelsen Gu~
la Angusti

,
og andre af samme Herkomst!). Da den

sammenbragte Drik og Fode vare fortærede valgtes en

af Forsamlingen som med visse Ceremonier skulde af-
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meje det forste Neg der strax blev hjembragt til lians

Hus. Hans Husfolk hostede næste Dag, og dernæst den

hele Menighed paa en Gang *).

Sidestjrkker til disse Fortidsskikke (hvoraf Levnin-

ger maaske haves ved Almuens Hostfester i afsondrede

Egne) findes endnu i det nordlige, Rusland undergivne,

Asien, blandt forskjellige hedenske Folk, der celebrere

det senere Høstgilde paa de Maader, som ere beskrevne

i næstforegaaende Afhandling. Det forste omtales saa-

ledes af Rcisebeskriverne , især blandt Wotjakcrne.

Hojtiden indtrælFer for Hostens Begyndelse, og

kaldes Sommer-Muclor-Festen, Menigheden af begge

Kjon forsamles i Sommertemplet. Enhver Person har

i Forvejen omhyggelig badet sig, samt medbringer no-

get til Præsten, som kan ansees for et gyldigt Ofier,

Naar Oiferkjodet er kogt sætter Præsten noget af alt

det olirede (saavel Spiser »om Drikke) paa et stort
Æ

Bord ved Templets nordlige Væg, lige forden mod Son-

den vendende Dor. Over Bordet er et lille Bret,

befæstet med Q viste af Hvidgranen
,

et Guderne hel-

liget Træ. Derpaa sættes nogle Mundfulde af Offeret

i en Skaal, og dette kaldes da det hdje OJJer. Bret-

tet selv, kaldet Mudor eller Hlodor, ansces for det

hellige Hojalter, og ingen Uindviet tor nærme sig det.

Paa denne li6j tid (men ingen anden) sættes Gronspæt-

ter (sotu vare hievne fangede i Snarer) paa Mudor-

brettet, af hvilke dog intet nydes, da de kastes hele

i Ilden, og opbrændes gandske. Lam og Brod eller

Kager (Levner) hore og (ligesom endnu blandt over-

troiske, skjO’nt kristnede Finlændere) til de da bragte

Oflringer (jfr. de foranstaaende Bemærkninger over

Ilartknocli Altes und neues Preussen S. 168.
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Oprindelsen til Ordene Hlajmass *) og Lammass ).

Præsten tager det lioje Offer og Drikken, holder det

mod Doren og den andægtige Menighed, i det lian*

fremsiger folgendé Bon: ’Tloje Gud! Vi offre dig yd-

mygeligen et [tre eller flere] Lam, Gronspætter, Æn-
der, Kager, Honning (o. s. v.) Velsign os! Giv varm

Regn, Korn, Qvæg, Born, heldig Jagt, gode Menne-

sker, giv Fromhed, Velsign os!” — Dertil svarer Me-

nigheden simili (eller Hegea o. s. v.). Derefter for-

tæres Offringerne med almindelig Glæde og Lystig-

hed **).

Morduinerne holde denne Sommer-HSjtid paa fri

Mark, i det Mændene og de gifte Koner forsamles ved

en Baune eller Offerbaal
,
hvor Præsterne offre til Gu-

derne visse Dyr, samt Drikke og Brod eller Kager.

De ovrige hertilh 6*rende Skikke ligne de ovenfor be-

skrevne ***).

Vi have da udforligen og fra forsk jel lige Syns-

punkter betragtet de gamle Nordboers anden (skjont

engang i Aarets Lob forste) Hostfest, som helliget den

frugtbargjorende og Vintersæden bevarende Preyr
,

samt den af dem, ni Maaneder derefter, feirede Hoj-

tid, ved Kornhostens aarlige Begyndelse, tilegnet den

frugtydende Freya. Deres Dyrkelse er oplidrt, saa-

velsom og den derpaafolgende , der i sin Tid, med

lignende Hensyn, her vistes Helgene og Helgeninder,

især Petrus og Maria *+**)
,
men Fred og Frugtbar-

*) Hertil svarer Tsclnnvaschernes Fest-Benævnelse : det nye

(eller friske) Brods Offer*

**) Georgi Beschreibung aller Nationen des llussisclien Ticitr7«,

I, 60, 61 o. fl. St.

***) Georgi Rcise im Russischen Beich II, 858.

***+) I nordlige og kolde Egne maa Ilosten antages at begynde

forholdsvis sildigere end ellers. Det var maaske tildels
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lied velsigne? dog endnu vort Norden ved den IJoje-

ntes Naade. Som det forlien skede under Frode den

jredegode og Erik den ejegode skee det endnu længe
— længe — under Frederikers og Christianers milde

og faderlige Ilegjer iug

!

Skal end den jorstc August, ikke nogensinde i

Danmarks Aarbdgcr udmærkes ved saa glimrende Be-

med Hensyn hertil at al Sæd og Frugter fordum især

plejede at velsignes, i Sverrig, paa Marias Himmelfarts

Bag den 15de August« Af Ohms Magnus ommeldes (XVI,

9) "bene(lid io segetum et jrugurn tempore puschcc el in me-
dio August o ,

die benedictæ Jlrgini dedicaio
,

ut benedi-

cantur omnigenæ fruges." Her nævnes og
,

i samme Hen-
seende, Paasken, som kom isteden for en ilojtid. der for til-

egnedes en hedensk Gudinde af de nordiske Folk (kaldet

Ostar, Baster, af Saxer og Angelsaxer, rimeligvis den samme
/ • 1

«

som vor Asiardi's eller Freya, efter det ovenanførte). Pna-

skevelsignelsen gjeldte vistnok det nye Græs
,

samt de da

ellers fremspirende Urter og Sæd. I det Upsalske Brevia-

rium la»ses Formularer til præstelig Velsignelse over Sa*-

den (bentdieliu seminis) og lignende Romier for Jordens

Frugtbarhed (
preces pro fruelibus terrev)

,
dog uden nogen

vedfojet Tidsbestemmelse for deres Oplæsning. 1 et skrevet

Ureviarium paa Pergament i den Magnæanske Samling (12°,

415) læses følgende Vers, for forste Augusts Peters -Fest,

livori Apostelen anraabes om at låse Jordens Lænler

,

lige-

som han ellers aahner de Salige Adgang til Himmelens

Rige:

Solve
,
jubente T)eo

,
terrarum Petre ! cat/ienas

Ovi jacis ut pateant celestia regna beatis.

— Dermed stemme og disse Udtryk i en Dansk Th'mnebog

fra samme Tidsrum (A. M. 12, No. 420); ”Vor Herre ant-

vordet St. Peter all J erden og alt maniion bode at losæ oc

at binde.” Saalcdes tillagde man da Apostelen, ligesom

ellers Hedningernes Guder, Noglen til Jordens frugt-rige

Gjemmer og Naturens uudlomnu lige Forraadskamre.
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givenlieder, som Keiservældets Ophav i det stolte Rom
eller Americas Fastlands for Verden erid folgerigere

Opdagelse, hvilke Historien anviser denne mærkelige

Dag — smiler den dog blidelig til Danncrfolkct fra

Saga’s Kjærmindekrands ,
i det den nu hos os har

gjenvundet sin lioje Betydning som Haabets
,

Trosha-

bens og ^jærlighedens glade Ilojtid. Gid den saale-

des længe mindes og feires af Samtid og Fremtid!



TILLÆG.
Om Uojticlsbafmer , Offerbanl, Nutlilcl og

Ilddyrkelse, især i Norden.

Den saahaldtc gamle Verdens ældste og mærkværdig-

ste hedenske Folk, som Inder, Perser, Græker o. 11.,

hvortil man og kan regne vore Forfædrc, Skandina-

verne, have antaget at en alstraaleiule Ild- og Lys-

Himmel omgav den synlige Stjernehimmel, der atter

omfattede Jordklodens Lultsphære. Af Grækerne kald-

tes den >j
hvor af det endnu temmelig al-

mindelig brugte Ord Empyræum . Heraf dannede vore

hedenske Forfædres Digtninger saavel lidverdenen Mu-

spell, som den overste Lyshimmel, de overhimmelske

Lysallers Rolig med den overste Guddoms Hovedsæ-

de, tillige, engang i Tiden, de salige Menneskenanders

Opholdssted, kaldet Gimle. Man forestille sig at det.

nskabte bojestc Væsen, Verdens forste Frembringer,

boede i det bojestc Lys og oprindelige Æther. Der-

under laa den skabte synlige Stjernehimmel, hvis ly-

sende Kloder, Sol, Maane og Stjerner, kun vare Smaa-

dele af hin Ildhimmel, omsatte hid for at oplyse, pry-

de og varme Jorden. Stjerne- og Luft-Himlene men-

tes i det Hele at regjeres af en Guddom (enten man

saa kaldte ham ShiVa
,
Vislinu

,
Onnuzd

,
Osiris

,
Zeus

y

Jupiter
,
TVudcin,

Odin
,
7Vior*) o. s. v.) som vel af de

fleste ansaaes for at være vor synlige Verdens liojeste,

Efter Eddalæren er Thor Odiu midergivet, men nogle,

især Finske Folk og deres nordiske Naboer synes at have

dyrket ham som vor synlige Verdens overste Gud, lige-

som del endnu skeer af nogle Asiatiske Ilcdningsektcr.
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ogsaa at betragte som dens Aand eller Sjæl
,

hvorved

dens hele Krop bevægedes, men de trode dog, at den

var undergivet den allerhøjeste evige Gild, der lige-

saalidet var synlig eller fuldkommen tænkelig for Men-

neskene, som den usynlige o verste Himmel
,
lians evige

Bolig. Sol, Maane, Planeter og Stjerner mentens at re-

gjeres og styres af guddommelige Aandcr, om livis Ind-

flydelse paa Jordlivet Hedningerne fandt sig overbevi-

ste. Heraf opstod Himmellegemernes guddommelige

Tilbedelse, og ligeledes Astrologien med dens vidun-

derlige Spaad omme, om det Tilkommende, af Stjernernes

forskjellige Bevægelser og Stillinger. Ligesom de Gam-

les Pliantasie saaledes befolkede Himmelen med straalen-

de Guddomme, saa lik ogsaa Skyluftens eller Jordens

Dunstkreds sine egne styrende Aander. Her viste den

vældige Tordner sig med funklende Giands og knusende

Kraft
;
ofte valgte ban de liojeste Alper til sit jordiske

Opholdssted, naar det behagede ham at nedstige fra

det egentlige Gudebjerg som hvælver sig over Jorden,

nemlig Himmelen selv, som den viser sig for det men-

meskelige Oje. Der viste og forskjellige skinnende

Luftsyn eller Meteorer sig, som man flux gjorde til Gu-

der eller Gudernes Sendebud o. s. v. Endelig kom de

fleste hedenske Folk til at forestille sig Himlen som

Jordens Ægtemand , da den synes at hvile over Jorden

og befrugte den ved Varmestoflet. Himlen (eller den

formeentlige Himmelgud) antoges da for det avlende

Naturprincip, Jorden (eller den Luft, hvor af den om-

gaves) for det fodende. Af en slig Forbindelse sagde

man, næsten overalt, at de ovrige Naturguder og siden

Menneskene vare fremkomne. Saaledes blev f. Ex.

bos os Odin (der dog skyldte Alverdenen eller Empy-
ræets Guddom sin forste Tilblivelse) betragtet som Al-

fader, Frigga eller Jorden som Almoder. Andre ærede

derimod Solens mandlige og Maanens evindelige Gud-
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dom som de o verste, der havde frembragt vor Verden

samt holdt den. ved lige o. s. v. Ogsaa hos os liavc

de været personificerede ved Navnene Freyr og Frej a,

som udtrykke lignende Anskuelser. '
t

Endvidere antog den oldnordiske Kospiogonie et-

slags Trefoldighed af trendé skabende Guddomme, Odin 1

og hans tvende Brodre, nemlig Ve eller Lodur

,

som

betegnede liden og Vile eller Hæner
,
der synes at be-

tyde Ly eet. Ved deres velg j
orende Indflydelse frem-

stod den organiske Skabning af det uformelige, morke,

kolde og ufrugtbare Cbaos, kaldet Ginnungagab*

De ældste Folks Forestillinger befolkede ikke al- *

lene Himmelen og Luften med de liojere Guder og an-

' di e dem underordnede
,
men de delte endog Jorden ,

mellem mangfoldige Elementaraander (i Luft, Hav, "

Jord, Klipper, Floder, Kilder, Træer o. s. v.) og do

mere. materielle Mennesker. Derimod troede man at

Afgrundens Svælg, som dels bestod af den indbildte

nederste og hule Halvkugle af Verdens Sphære, dels

omgav den som det yderste Morke, især beboedes af

onde og mod Menneskene fjendtlige Væsener. Nattens

Dunkelhed frembrod over Verden fra Urmorkets Huler

i Dybet; derfra opstod Vinterens Mulm-som medforte

Kulde og Frost, der atter gjorde Ende paa Jordens og

Naturens blide Sommerliv
; del* herskede Doden, thi

t

Underverdenen ansaaes for dens Bolig, hvortil Menne-

skets afsjælede Krop nedsænkedes og hvor mange gamle

Folk mente, at dets Aand ogsaa som oftest holdtes enten

i et evigt eller et timeligt Fængsel. Afgrundens, Mør-

kets og Dodens Fyrster modsattes saaledes Himmelens,

Lysets og Livets Herskere. Herfra den stedsevarende

Strid mellem Himmelen og l_)ybet, Lyset og Morket,

Doden og Livet, det Onde og det Gode. Disse onde >

Væsener kaldtes af vore Forfædre Jætter og Trolde,

hvortil andre gamle Folks forskjellige Benævnelser

/ %
v
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svare (som Persernes Diver, Tildernes Bal:schasacr,

Grækernes Giganter o. s. v.). Alen der gaves ogsaa for-

skjellige Mellenivæsener der horte til de mindre Ele-
#

mentaraandcr, og som virkede overalt paa den jordiske

Natur, nemlig de saakaldte Vætter eller Alfer. En
Ilovedart af disse vare af Lysets Natur, hengivne Him-

lens gode Guder; andre horte derimod til Morhel og

de onde underjordiske Væsener. Herfra vore Forfæ-

dres Lysalfer eller gode Vætter og Sortaljer eller Uvæt~

ter. Sidestykker til dem finde vi i de ovrige gamle

Religioner, og selv have de, lige til vore Dage, levet

i Folketroen, ikke allene i Orienten men ogsaa i det

kristnede Europa, især dets nordlige Lande.

Det er saaledes ikke at undre over at Ild 02O
Lys hore til de ældste jordiske Sindbilleder *) hvor-

ved Guddommens Væsen eller Nærværelse forestilfes

eller antydedes. Vi finde at en hellig og bestandig

Ild underholdtes i Hovedténipierne, ikke allene blandt

Hebræerne, den sande Guds rettroende Dyrkere, men
ogsaa blandt Syrer, Plioeniciere, Chaldæere, Perser, In-

dex, Græker, Romere, Skandinaver, Russer, Preusser

og Letter, ja selv blandt Peruanere, Mexicanere og an-

dre Americas gamle Indb}rggere. Den liojcste Gud-
dom, hvis Sindbillede denne hellige Ild oprindelig var,

niéntes at boe i det hojeste Lys
;

lians Væsen bestod

i en Giands som et menneskeligt Oje ej kunde udholde

at skue i sin fulde Klarhed; Sol, Maane og Stjerner

fik deres Lys fra Lam; ban var Tordenens Herre; —
•

, ( %
* vil *1 #.«•»

mild og velgjdrende, som Hiinmclvannen
,
mod dem

• • *
•

# ;
• « I * • .

*) Guddommens ypperste Symbol eller Repræsentant antoges

især Solen for at være (f. Ex. i Persien
, ogsaa tildels i

vort Norden); — Ilden ansaaes igjen for Solens eller Tor-

denens Afglands, og som den helligste pbysiske Gjenstand

lier paa Jorden.
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som dyrkede ham rettelig
, men for de .ugudelige var

hans Vrede en fortærende Ild. Desuden troede man
at Menneskets Sjæl kom Ira Gud og at den egentlig

var en himmelsk Ild, som vedligeholdt Blodets og Le-
gemets Varme; veg denne derfra, var det ude med
Livet og Sjælen vendte tilbage til sit guddommelige

Udspring, eller det Sted som anvistes den af den høje-

ste Magt. Herved maa vi erindre, at ligesom alt sand-

sel igt Got kom fra Himmelens og Lysets Guder, saa

vare de ogsaa den ethiske Godheds og de deraf op-

rundne Dyders 1'6'rste Givere og Lærere
;
— de Gode

og dydige Mennesker yndedes og belønnedes da af

dem i dette og det tilkommende Liv*), hvorimod de

onde bleve ugudelige og hyldede folgelig de mod Gu-
derne oprorske og fjendske Jætter; de stralfedes da

^ | ^ r i • i

ikke allene med physiske Lidelser her paa Jorden,

for deres Frafald mod Guddommen, men ogsaa efter

Doden, med Udelukkelse Ira Gudernes og de Salige®

Samfund i de himmelske Egne. Den kolde og morke

Underverden blev saaledes, efter forskjelligc Folks,

som Celters og Skandinavers Forestillingsmaader, slige

frafaldne Aanders timelige eller evige Fængsel.

See vi end ikke hen til disse metaphysiske Me-
ningsslutninger, men blot tænke os aldeles vilde, raae

og til grov Fetiscliisme hengivne Mennesker, maatte

Ilden, da den nedfoer i den himmelske Torden, eller

Jevnfor den skjonne Stroplie af Havamaal (eller den Ilojes

Sang):

Ild er hest

Blandt Menneskers Sonner,

Og Solens Syn

,

Naar man sit Helbred

Ilave kan

Uden i Laster at leve.
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antændtes af Solens conceiitrcrede Straaler, forekom-

me dem at Lave en himmelsk og guddommelig Op-

rindelse. Tilfælde lærte dem dens store Nytte og

paa samme Maade erfarede de vel, at Træ og Sten in-

deholdt Ild; disse antoges da, tildels af denne A arsag,

at besjæles af guddommelig Kraft eller overnaturlige

Aander.

Fraden Tid af at Menneskerne gik ud fra den for-

ste Vildheds-Tilstand og lærte Ildens gavnlige Brug,

forenedes de i særskilte Familie-Kredse
, ved ct fæl-

les Arnested, i Huler, Telte eller Hytter. Fra en

saadan Arilds Tid kjendte man intet helligere end

Arild, mener jeg
,
kommer af det oldnordiske Afin-eldr

,

Arne-Ild — af Arin
y

(Arn) Arne, i Norge blandt

Finlapperne Aran
,

i de Kaukasiske Asers eller Osseters

Sprog Ardasl. Latinernes Ara er af samme Oprindelse.

Beslægtede Ord kom til at hetyde en Families Yaaning,

som det Angelsaxiske Are
,
Ærn Bolig, Hus, Hdjskotsk. Arot

o, s. v* Til vor Talemaadej Fra Arilds Tid
,

svarede

saaledes den Græske : ’a(p' raTiag (eller

Amgiald (der endnu kunde gjelde for Islandsk) ogsaa skre-

vet Amgyæld
f
Amgieid , kaldtes i Middelalderen en vis

Afgift, som i Danmarks Kjohstæder, efter dets ældste

Statsretter, skulde erlægges ved Midsommer eller St. Hans

Dag (eller Aften ?) inden Solens Nedgang o. s. v. Den
kaldes ellers Midsommersgjeld

,
og svaier vel til den som

endnu paa Landet, List og Ler, efter ældgammel Skik, be-

tales til Præsterne, under Navn af Midsommersrente
, M . s*

penge o. s, V, (See llo&cnvinges Studeretter &c. S. 72,

103, 186, 260, 261, 462, 46S). Hertil svarte og adskil-

lige gamle tydske og brittiske Afgifter (som dog tildels

skulde ydes til andre Terminer). Den herommeldte me-

ner jeg er oprunden fra de ovenfor omLandlede Heden-

oldsskikke: at antænde Offerbnuner paa de store Fester,

m. m. hvoraf tildels Ilden paa enhver Arne skulde fornyes

mod en Afgift til Præsterne o. s. v. I Kristendommen

vedbleve slige Ydelser som Skatter til (ivrighed eller Geist-

I
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Husilden
,
fordi Arnen oprindelig tillige var Guddom-

mens Alter, helliget den ved jævnlige Lihationer og

andre smaae Ofiringer. Den betragtedes endog tit

som et helligt Fristed for Fremmede. Ved Kulturens

Tiltagen forenede hele Stammer eller Folkehobe sig

til en Art af Familie-Forbund, under fælles Overho-

veder, som i de ældste Tider besorgede dets offent-

lige Gudsdyrkelse paa et vist helligt Sted, bestemt til

OnVingcr samt Rets- og Folke -Forsamlinger. Disse

fastsattes til bestemte Tider og holdtes med vi$se Fest-

ligheder
,

ved et fælles Alter eller almindelig Arne,

som derfor af Grækerne kaldtes xo“tv\\ e?7ia, af Ro-

merne jocus publicus . Sa aledes forenede og beskyt-

tede den hellige Ild saavel Huset og Familien, som
Templet og Menigheden, Tingstedet og Tingsognet.

Af (je selvsamme Aarsager linde vi at Ordet Ve%

et Navn for Ildens skabende og velgjorende .Guddom,

ogsaa betegnede enhver Helligdom eller helligt Fri-

sted, især 1) Huset eller Boligen, helliget ved IIus-

lredens Rettigheder. 2) Templet eller Offersted et> der

ogsaa i de hedenske Tider havde sin Kirkefred. 3)

Tinget, Tingstedet; i mere udstrakt Betydning Juris-

dictionen, Tingsognet, Herredet, samt endelig: Lov

og Ret overhoved. 4) Fyrstens eller Krigshøvdingens

Banner, der betegnede hans og de ham undergivne

Krigeres Opholdssted
,

Leir eller Feldtboliger. Fa-

lien eller Banneret antydede den samme Fredhellighed
i

• r •
i f *#. . j

ved Leiren og dens Offer- eller Arnested ,
som ellers

• *

tilkom Templet, Tinget eller den fredelige Bolig.

bed. Bog bar den ældre Skik vedvaret paa nogle Steder.

Saaledes bedder det f. Ex. i Hallagers Norske Ordsamling

(1802) : **Bran&skaty altslags Træ og Trævare som gives

bort til at brændes paa Fjeldene St. Hans Aften. (Har

formodentlig i gamle Bage været en Skat).”
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C ej manerne forvarede Bannerne, som sande Hellig-

domme, i deres hellige Lunde. Persernes fornemste

Banner var netop den hellige Ild, der fortes foran

Kongen og Hæren, (ligesom siden foran Roms Keiser),
4

tilligemed Solens Billede, sauit dens og Iiimmelgudens
% t • ^ %

#

Vogne og Heste.
I • f ^ • i*. , *,

Af Ordet oprindelig (efter min Mening) Ild

(Oldpersisk Va)
,

især den hellige Ild, siden overho-
* • • I

^ 4 # • V * é

ved Helligdom m. m. kommer rimeligvis Ordet (at)

vie (Oldnordisk og endnu Islandsk vigja) Angelsaxisk

rigian
,
gammel Tydsk uuihan

,
nyere weihen

, Moeso-

gothisk veihan
, Finsk vihin o. s. v. *) thi al Indvien

*) Som beslægtede dermed kunne og anføres mange flere Ord,

der vedkom Nordboernes hedenske Tro, Gudsdyrkelse og

Retsforfatning f. Ex. Veur Guderne (de liojhellige, dyrkede

ved Arner eller Altre); /'tror, Vtodr ,
to Navne for Thor,

Tordcnildens Himmelske Hersker; Tl-siallr (Angelsaxisk

VeoJotH) et Alter (for den hellige Ild) ; Vebond, de Baand

eller Ilegn som omgave Altret
,

Offerstedet eller Tingste-

det. Heraf ogsaa Staden J^iborge gamle Navn Jlbiorg

{T'lbiærgh) de hellige Stene, o: af Altret eller Hegnste-

nene som omgave Jydernes store Landsting, hvor Guden Tig

(/7 eller 71) siges at have været dyrket. Dertil svarer det

gamle Tydske Uuihpere
ti
som iMiddelalderens Glosser over-

sættes ved: det hellige Bjerg, Vtberg i Vajas Spaadom

betegner maaske og et saadant helligt Fristed. Hertil liorte .

(i nyere Tider) det beromte Logbcrg (eller Lovbjerg) paa

Islands Althing o. fl. Beslægtede hermed ere endvidere

mange angelsaxiske og oldtydske Ord af lignende Art, som

tildels svare tit gamle Persiske og andre Asiatiske. Moe-
sogotherne kaldte saaledes Præsten Tliha (ellers Gudjn\

Oldnordisk Gudi
,

Goili, i Bojningsformerne Guda o. s. v.).

Endnu bruges idet Tydske: JT’eihrauch (hellig Rogelse),

JVtihnacht (gammel Plattydsk Jfinachl ) den hellige Nat,

(Julenatten) o. fl. Jævnfor ellers, om Ordene Ve
, 71, 71g,

Rosenvinges Hanske Statsretter S. 61 5. samt min EdJalære

1, 332 o. f
. ,

og Lex. rnyth. bor. S. 538-54-3, 607-8, 637.

I 2
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,

eller Helligen samt al højtidelig Besiddelsestagclse skede
• • • * * • ^

blandt vore hedenske Forfædre ved Ild. Oen Gul-

land (forhen Gotland, Gutland), sandsynligvis Gotlicr-

nes ældste Bolig i Skandinavien, var efter dens æld-

gamle Traditioner oprindelig kun beboet af onde Trolde

eller Sortalfer, men usynlig for Menneskene eller »

byer Dag nedsænket i Dybet, indtil Thjcilfar bragte

Ild til Oen og saaledes forjagede Uhyrerne. At denne

Oldtids-Heros ingen anden var end den ildvæbnede

Tioldforfølger
,
Thors Skjoldsvend eller Vaah.endrager

Thjalfe ,
har jeg paa et andet Sted sogt at vise. Gul-

lands fornemste OJIerstcd kaldtes ogsaa fordum Vi *)

(Ve), hvoraf Visby og Visborg siden erholdt deres

beromte Navne.

Af den forommcldte Aarsag var det vel især, og »

• •

navnlig for at forjage de Uvætter, der ej vilde rømme
ii • •• *

for menneskelige Væsener, at de forstø Nybyggere i

Island omfore eller helligede det Stykke Land, som

de agtede at beboe eller bortleje, paa forskjellige

Maaddr med brændende Ild (Thors Sindbillede) og

det saaledes erhvervede Jordsmon ansaaes siden for

at være deres lovlige Ejendom. Senere var det og

Skik, at nyo Ejere af en erhvervet Gaard eller Jord-

ejendom medbragte deres egen Arne-Ild til en saa-

dan Bolig, og da fo’rst ansaaes de for -at være i fuld-

kommen Besiddelse deiaf. Oin en slig Ceremonie
*

brugte man Udtrykket helga (hellige), som sees at

være synonymt med Ptgja o. s. v. Efter Middelal-

derens tydske Love horte det til Ceremonierne ved

at tage en ny Bolig i Besiddelse, at den gamle Ild

blev slukt paa Araen, men en ny antændt, til den

Indilyttendes Ilnsbrug. •

*) Saaledes siger Dr. J. Jamieson at det Skotske Navn Vi heteg- >

ner Oldtidens eneste (særdeles mærkelige) Offersted i Sog-
• 9

net Uig paa Levris, Andre Gens gamle Offersteder næv-

nes og saaledes.

\
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1

*

»

¥

Ved at sammenligne Hedenolds Tro og Skikke

nied den senere Overtro i de nordiske -Lande, maa vi

nodes til at erkjende en ellers li 6jstbesynderlig Sam-

menhæng og Overensstemmelse mellem Oldtid og Nu-
tid. For at borttage Trolddomskraften fra Troldman-

den, blev Grimner (efter den ældre Edda) sat i mel-

lem to Ilde. Havamaal anpriser Ilden som det lierlig-

ste Middel mod Sygdomme
,
som fordum tit (ligesom

endnu, efter Riilis og Arfvidson, stedse blandt Almuen

i Finland) tilskrcves Forgjorelsc og onde Aander o.

s. v. Den tydeligste Levning af disse gjennem Aar-

tusender indgrode Meninger fandtes endnu i Aaret

1780 blandt norske Alinuesfolk paa Tellemarken (efter

AVilles Beretning). De plejede nemlig at liolde al-

skens kold Mad over liden
,

forend den bares ud til

Arbeidcrne i Marken, for at bevare den lor Trolde

eller Forgjorelsc. Ogsaa viftede de andre Ting eller

og kun sin egen Haand over Ilden, i en lignende Hen-

sigt, ved visse andre Lejligheder hvor slig Fare bc-

frygtedes, og dette kaldte man at pegsle eller pigsle

i det nyere og forstaaeligere Sprog at fyre. Dette

Ord er vistnok beslægtet med det ældre Vigsla (Viel-

se, Helligelse), som kommer af Ordet pigja, men

dette igjen af Ve o. s. v.

Af samme Oprindelse cro sandsynligvis mange til

Ilddyrkelsen borende Ceremonier, som dels fordum og

dels endnu sees at være anvendte ved de vigtigste Oj>-

trin af det menneskelige Liv. Paa forskjcllige Maa-

der brugtes Ilden til nyi'odte Borns Helligelse og Be-

varelse. Ved den varmedes det Bad (kaldet Laug af

vort ældste Sprog, senere i Danmark Lojp
,
endnu Log

af den svenske Almue i Vestgothland, *) Laugo til de

*) Om detle Badevand (Svensk Lojevnln , Isl. Laugarvatti) h«r

den Svenske Almue (efter Weslerdalil) stor Overir«. Bet
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sidste Tutør af Finlapperne)
,
hvori Barnet modtog den

licdens|ce Daab. JEn Levning af Hedendommen er det

uden al Tvivl, naar Skotske Almuesfolk ved Ujemme-

daaben. (efter J. Jamieso 14 o. 11.) bære Barnet tre Gango

omkring den brændende Arne, med Ost og Brod i Mun-

den *). Ogsaa ansee de det for en Nødvendighed at

bære et nyfodt Barns Svob eller Klædemon gjennein

Ilogen af en brændende lid. Nogle pleje endog
,
me-

dens Fødselen varer, at stroe gloende Kul omkiiiig paa

Gulvet qied Jern tænger i det visse Besværgelser frem-

siges. Andre svinge Barnet tre Gange over ilden med

disse Ord: ”Gid Flammen fortære dig nu, eller al-

drig.!” — Finlapperne lude fordum lid eller Lys be-

standig brænde ved det nyfødte Barns Vugge, for at

onde Aauderikke skulde skade Barnet. Henne Skik

har fra Ai ildstid af fundet Sted blandt de hedenske

maa være i Ilusct ved* Barnels Ftidsel. Hentes det senere,

folger Nakken ind med det. Det m. ni, maa og nedoses

og uedgiaves i Jorden, naar det er blevet brugt, thi, sigejr

vor Forfatter (1774) : ''ellers forfolges Barnet af Alfer og

Fætter og andet Qilinstaj” o: de for nf Hedningerne dyr-

kede Guder, der nu betragtes Som djævelske Aander. San—

ledes kaldes Djævelen nu Odin ,
ej allene i Island, men

ogsaa i Sverrig (Oden) og i det nordlige England ( Oudan)

o. s. v. Odins andet eddiske Navn llerian blev og et

stygt Skjældsord i Middelalderens Danske og Svenske Love,

(i Udtrykket lierian*son s Heriemon o. s. v.). Jfr. Hosen-

vinge 1. c. S. 585 og mil Lex. mytli. S 58, 155, 4'iO.

¥
) I en skotsk overtroisk Juleleg viser en Person sig, kaldet

Coolin ,
forklædt som en Alf eller Vildmand (af den Art

som vore' Julevætter, Julebukke o. s. v .

)

og medbringer

Ost og J Brod, som spises, efter at man bar viftet et ved

Ilden sviet Faaieskiud tre Gange omkring Hovedet. Saa-

lede.s haaber man at undgnaé Ulykker i det følgende Aar.

Viftningcii. feifan) horje og til de hedenske Nordboers

Tryllekunster*
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Perser i de tre fors te Nætter efter Fodselen, i den selv-

samme Hensigt; Den samme Skik bruges endnu, eller

bar lige til vore Dage været brugt, af den overtroiske

Almue i Danmark
,
Norge, SVerrig', Island, England,

Skotland og flere Lande. I Sverrig maa endog Barsel-

konen (efter Westcrdahl) , forend lmn bar boldt sin

' Kirkegang, slige over en Ildglod og roges paa en vis

foreskreven Maade, for at bevares mod onde Aander.

I vort Norden bar man ligetil det 18de Aarliundrcde

kaldt disse Dæmoner Fætter eller Ui>ætter ,
et Navn,

der ellers tilhorer den nordiske MytboJogie (ligesom

Julevætten ogsaa da forestiltes i danske Julelege med sit

Vættelys o. s. v. ). Endvidere anvendte tnanStaal, over-

alt i de nævnte Lande, som et Amulet mod Trolddom

og Trolde, ved at lægge det i det udobte Barns Vugge;

denne samme Skik gjcnfindes og blandt de hedenske

Finlapper. Staal indeholdt nemlig den guddommelige

Ild, hvilken disse Hedninger mente at Thor selv slog

ud af en Sten der sad fast i lians Hoved (den samme
• % - ø

som Eddaerne ommelde i Mythen om lians Kamp med

Ilrungner) ; ellers have vel vore Forfædre ment
,
at

Tordenilden tildels kom frem derved at Tbor med sine

Staalhandsker knugede Hammeren Mjolner ,
som spiller

cn vigtig Rolle i den oldnordiske Ilddyrkelse *). Med
deu (eller dens jordiske Efterligninger, som f. Ex. be-

rettes af Saxo at have været bevarede ved et hedensk

Tempel, paa en Svensk O, i det 12te Aarbundrede) ble-

Kogle synes og al linve ment at Lynilden tildels fremkom

nanr Thor kjorle ovci* ile huje Klippebjerge eller gjqnnem

Skyerne, af de staalbeslaade Iljul paa hans Tordenvogn.

Den endnu i Norden vedvarende Overtro at Staal ocr Flint

fordrive Spøgelser og Trolde er bekjendt. Jonge beretter

at de Nordsjellandske Uondcr paa Skjeertorsdag kaste Oxer

(Hammere) og Jernkiler paa de besaaede Agre o.- s.' y.
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ve forskjel lige Vielser forrettede i Hedendommen. Jæt-

ten Tlirym ansaa sit Ægteskab med Freya for at ville

blive beliorig stadfæstet, naar Bruden kunde vies (bruxli

at vigjci) med den af liam bortstjaalne Hammer JMjoi-

ner. Saaledes skulde den blussende Tordenkile tjene

til et Brudeblus af ægte himmelsk Oprindelse *). Vel

tillagde de hedenske Finlapper Thor en Hammer (hvil-

ken de selv forfærdigede til hans Billeder) lige til de

sidste Tider, men de efterlignede dens formentlige

Virkninger ved deres Brudevielse, som bestod deri at

Ild blev slaact ud af Flintestenen ved Staalet. Den
selvsamme Bryllupsskik var fordum blevet iagttaget i

Svcrrig, efter den af Loccenitis optegnede Tradition.

Tkors hedenske Dyrkere plejede at efterligne hans Ham-
nierstegn ved at gjore et slags Kors for sig over hans

Skaal eller Mindebægcr, for end de drak det ud. Og-

snu niaa vi formode at de Baal, hvorpna vore hedenske

Forfædres d 6’de Legemer blcve brændte, viedes forend

de antændtes, ved Hammeren Mjolncr, som det skede

af Thor selv ved Baldurs Ligbaal (efter den yngre Ed-

*) De asiatiske Lama-Buddha- og Bralmia -Dyrkere bruge end-

nu Brudefakler ved Vielses Ceremonien. At alle gamle

Folk (saavel som de endnu hedenske Inder, Perser o. fl.)

fordum brugte Brudeblus og OfTerild i deres Bryllupsskikke

er saa bekjendt. at det her ikke behover at udvikles. Jonge

bemærker (af M. Ving«ard) ot man i Danmark ogsaa i de

kristne Tider, ved slige Lejligheder, anstillede etslags Pro-

cessioner med Brudeblus og Sang, hvilken Skik han tillæg-

ger en Persisk Oprindelse. Den er bleven fornyet nf vore

unge Videnskabsdyrkere ved herlige Fakkeltog, til det ny-

opbygte Christiansborg og Sommcrslotlet Frederiksberg, til

Ære for de Kongelige Brudepar, i November 1828 og Au-

gust 1629. Fakkeldnndse bruges endnu ved saadanne Lej-

ligheder, ved nogle Europæiske 1 1 oh er f. Ex. det Preus-

siske. De hedenske Preusser o. fl. ledte Bruden tre Gange

omkring den brændende Arne.
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das Fortælling). Herved liave nogle (især Skule Thor-

lacius) villet forklare de Steiiliainincre og Flintckilcr

(i Sverrig kaldede ^ Tkors Viggar”) så nit audré ‘meget

mindre (der ej kunde tjene til nogen nyttig Brug)

som tit lindes i nordiske Gravhøje og endnu staae i

stor Anseelse blandt vor Almue som talismaniske Tor-

denstene. Skikken at brænde de Dode Lorte vist-
ø

nok i lang Tid til dc gamle Nordboers IIdd)rikelse,
• •

* »t

thi jo liojere Rogen slog op fra Ligbaalet, jo storre

Herlighed bekom den i Himmelen (efter Snorre's Ord)

som Baalet tilhorte. Preussers og Letters Seere og

Skjalder (som borte til deres Præstestand) foregave

ogsaa (efter Samtidiges Beretninger) at de saae den

Afdode ride paa sin Hest (der var blcven brændt

med ham) i et prægtigt Antog, lige op til Himmelen.

Endelig see vi af Eddaerne at naar Thor med

sin Hammer viede slagtede Bukkes Been, mentes de

atter at blive hele og oplives paa ny, naar kun ikke

Benene vare alt formeget sonderbrudte. Vielsen af

Menneskers Ligbaal, paa den samme Maade, har davel

egentlig sigtet til en forhaabet Opvækkelse fra de

Dode, i et andet og tilkommende Liv. Ellers gjen-

iinde vi hin Overtro og Skik blandt de hedenske Lap-

per, som havde den selvsamme Mening om de af dem
til Thor olfrede Dyr, livis hele Benrade de ned-

grove i etslags Ligkister, og opreiste Thors efterlig-

nede Flammer over Olfergraven. . Disse nordiske Hed-

ninger ansaae (ligesom forhen deres norske Naboer)

Thor for at have Magt over Menneskers og Dyrs

Sundhed, samt for at være Livets og Dodcns Herre *).

*) Efter at næsten den hele Text til nærværende Tillæssaf—O

handling (oprindelig blot bestemt til Undersøgelserne over

den forste November) var skreven, læser jeg Sverrigs be-
rømte Digters, Atterbom* ,

philosophiske Udvikling af den
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TTcraf bliver det let forklarligt at de hedenske

Nordboer især forvarede deres hellige Ild, som ei

maatte udslukkes, ved Tordengudeii Thors eller Veors

Altre *). Deraf antændtes da saudsynligén al Ofler-

og Højtids - lid ved de offentlige Folkeforsamlinger*

Desuden ansaaes og, som jeg for liar bemærket, Ar-

nen for hellig som Guddommens eller Husgudernes

Alter- Rimeligvis har man forhen i hele Norden, af

religiøse Grunde, havt den Skik som endnu er bruge-

lig i Island, at Ilusilden stedse holdes ved lige som

levende og maa ikke doe
,

efter der brugte Talcmaa-

der, som gatidske stemme overens med de oldpersiske

nordiske Mythelære i lians Skrift: ''om Pbilosophien ocli

hennes forhållande til var samtid" i Svea 1829, hvori vore

Forfædres mythisk - religiose Ild- og Lysdyrkelse m. nr.

tildels omhandles. Deri forekommer, blandt andet
$ delte

Sted, "Ægteskabet mellem Od in og Frigg var Kjærligliedens

Ur-Lyn ( Vrblixt

)

som frembragte Universet
,

og i dets

Middelpunkt den stærke Thor
,
Urlynets vedblivende (fort—

farande) Repræsentant, Lynildens Guddommeliglied, som

renser Luften
,

og modner Jordens Væxter ved det Ildliv,

som han i dem indgyder og underholder llojst mærke-

ligt er det, at vore Forfædre signetle deres Ægteskaber med

Sindbilledet for denne rensende og modnende Ild
,
med

Thors Hammer-Mærke’’ o. s. v. J£r. mit Lex. mylTi. hor*

(til Navnet Mjolner) S. 244 samt (tinder for') 685-690.

Dette skede endog i Island, hvor Thors Alter var beslaaet

med Jern og kunstig indrettet, for at Ild stedse kunde for-

vares derpaa uden nt udslukkes. En stedsebrændende Ud
underholdtes og blandt de hedenske Russer, Preusser, Li-

thauere o. fl. til Ære for deres Tordengud. Olaus Mag-

nus bevidner og, efter Svenske Underretninger, at en be-

standig lid var bleren vedligeholdt i Sverrigs (eller over-

hoved vort Nordens) hedenske Templer (XVI, 6: Pagana

taiperstiiione ignis in eorum lemfdis remper seruuhutur
,
ad

honorem suorum numinum ae dæmoniorum)

.



139

Anordningers Forbud mod at lade Ilden doe *); den

samme Omhyggelighed for Husilden bruges nu saavel

i Persien (uagtet dets Troesforandring) som i Indien,

Knud den Stores Anordninger forbode overhoved Il-

dens Dyrkelse i Danmark og England, ligesom og de

tydske Kirkeforsainliuger, ved Kristendommens Indfø-

relse, forbode alle overtroiske Ceremonier og Spaa-

domine ved Arnestedet (ObservciLlones in foco). Ikke

desmindre have de hist og lier vedvaret lige til vore

Dage, især i Norge og Sverrig. Tvende paafaldende

Exempler paa Ildens hedenske Dyrkelse i disse Lande,

i det 18de Aarh undrede, tillader jeg mig lier at anfore.

I Babuslehn plejede Bonderne da, (efter Odmans Be-

retning), at drikke den saakaldte llldboj'gs Skaal,

hver Kyndelmisse, oprindelig en stor hedensk Ildfest,

Dog skede det i forskjellige Egne med afvigende Ce-

remonier. Nogle lagde en stor Pude paa Gulvet mel-
#

lem to store tændte Lys; derpaa skulde alle Husets

Folk sætte sig, den ene efter den anden, og drikke
#

Eldhorgs Skaal eller Minde i en Træskaal, som siden

skulde kastes bag over Hovedet ud paa Gulvet. Ef-

ter den Stilling
,

i hvilken Skaalen da kom (op- eller

nedvendt) spaaede man om Liv eller Dod i et helt

paafo'lgende Aar. Lignende Libationer og Spaadomme
af den bortkastede Offerskaals Stilling bruges endnu

*) liocszig har bemærket at nogle Talemaader i det tydske

Sprog sigte til de gamle Anskuelser af Ilden, som et le-

vende og tænkende Yæsen f. Ex. Das Deuer lacht
,

d. F.

sclimiilt o. s, v. Deres Betydning har rist været af Vig-

tighed ved de hedenske Ildspandoinmes Forklaring. Af
dem finde vi endnu adskillige Levninger i Norden

,
som

tildels ovenfor ere bemærkede eller ville blive det i det

Folgende. Her henviser jeg blot til Thieles Efterretninger

om den Danske Almues Spaadomme af Lyset
,
om Lyseta-

nets magiske Kraft m. m. (Danske Folkesagn III, 105, 114).
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ved den festlige Olier i Id paa Tempelpladseri af licdcii-

ake* 1' insk-Asiutiskc Stammer. I et andet Sogn (véd—

bliver Odman) plejede Hasmoderen for Dng at lægge

]ld i Bagcroviien. Da den brændte best, lagde Imn
tykt Smor paa en Fladbrodskage og skjeeukede en stor

Skaal i uld med Ol. Dcrpaa kaldte Jiun alle Husfol-

kene sammen og opstil te dem i en balvmaaneformet

Kreds lige for Ovnliullet, da de alle med Knæbojnin-

ger og Lykønskninger eller Bonner spiste en Mund-
fuld af Brødet og drak Eldborgs Skaal af Oliet*).

Det som blev tilovers af Maden og Drikken blev ka-

stet i Ilden, i den Tro, at man i det paalolg'eude Aar

blev forskaanet for Ildsvaade. I Norge (især Telle-

marken) iagttog man efter Willcs Beretning, lignende

Skikke paa den 14de Dag i Julen, som deraf kaldtes

j£/</Z//o>-Dagen. Man drak saaledes Eldbidr-Minde**}

*) Iler see vi en bedensk Commumon (ligesom FjnLpperne

længe brugte den og som den fordum fandt Sted ved de

nordiske Hedningers OfTermaaltider, som skulde forene dem

til fredeligt Samliv og broderlig Kjærliglied) foretaget af

kristne Nordboer i vore Bage. Slige religiose Maaltider

kaldtes i Iledendommen Gilder (da de. feiredes af visse

Menigheder eller Selskaber). Be Nykristne kaldte dem

Djævels- (eller Afguds-) Gilder, men Skikken vedblev dog,

modificeret efter den nye Religions Troesbegreber. Kun

spiste og drak man da til Helgenernes, som fordum til Af- »

gudernes, Ære. Ogsaa gjenfinde vi her Fladbrodets i næsl-

foregaaende Afhandling ommeldte Anvendelse til Oflerkager.

Derved er det især mærkværdigt at Kyndelmisse horer til

tlen selvsamme Cyclus af Ovartalsfestcr, som lsle August
y

1ste Novbr. og 1ste Mai, da man og har ollrct Kager ved

eller til den hellige lid o. s. v.

*) Maaske kommer dette Ord af det gamle Eldbjorg o: Ildens

Redning (eller Redning fra Ilden), Ildens Iljelp eller Næ-

ring. Til dens Erhvervelse foreloges nemlig de beskrevne j

hedenske Skikke. FAdborg kan derimod betegne Ildens

Værn eller Beskjærmelse o. s. V*

i
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(eller Ildborgs Skaal) ”til glædelig »Erindring om at

Solen med sin Ild nu vender tilbage.’* Madmoderen

kom ind med dibollen, stod mod Aren (o: Arnen) og

drak Ildens Skaal
,

livorpaa bun slog noget (af Oliet)

i Ilden
,
med disse Ord

:

*S\ia hog min El!

Og ikhic Jidgare og heilare liel,

o: Saa liojt min Ud og ikke liojere eller Ledere heller!—
Siden drak man paa følgende Maade. Man satte sig

paa Gulvet med* denne Olbolle paa Skjodet og flyn-

derne paa Ryggen, med Munden optog man Bollen,

uddrak Oliet og med Hovedet kastede den bag over*

livelvede da Bollen maatte man doe i dette Aar; hvis

ikke, da havde man den Lykke endnu engang at

drikke Elbidrs-Wm&Q." Paa denne Dag begyndte i

visse Maader Nordmændenes Uus-Aar eller Lnndboe-

Aar, da den, efter Gnlethings Loven, var den befalede

forste Fardag, i hvilken Anledning da sandsynligvis

Lin Festlighed i de hedenske Tider har fundet Sted *).

Har man virkelig, efter Willes Bemærkning og

den norske Tradition, ansect hin højtidelige Arneild

for Solildens Sindbillede, saa er det mærkeligt at en

ældgammel Norsk Bondevise **) (i Sprog og Form et

0 Nuar en Skotsk Bonde flytter til en ny Bolig og tænder

der den forste Ild
,
anretter han et Gjæstehnd, som kaldes

Firelindling eller Houseliecting . Flytter han derimod no-

dig fra sin Bolig
,
fordrevet af en Avindsmand

, efterlader

han ham en Hob af Stene paa Arnestedet, i

Skikkelse af en Flamme (Trop). Dette udtrykker da en

symholisk Forbandelse, som menes at bringe Ulykker over

den Paagjeldende. Fyramiden kaldes Fire of .itanes. Naar

en Svensk Bonde flytter, plejer han og (efter Westerdahl}

at give et Gjæstebud eller Drikkelag som kaldes Flyitol,

**} En Afskrift af den har ITr. Provst Engelhard t, til Karise,

havt den Godhed at meddele mig.
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Sidestykke til cn anden , hvori Asernes Moder eller

Frigga paakaldes) begynder med en Bon til Sondags

Arnen som tillige er den hele vide Verdens Arne —
og hvorved da ueppe noget andet end Solen selv kan

forstaaes
,

thi til den var Sondagen fordum helliget,

ligesom vi og finde andre Spor til at den lier i Nor-

den da har været dyrket

*

) , hvilket vi dog her ikke

videre kunne udvikle.

I Skotland og Irland haves endnu mange Levnin-

ger af Hedenoldsmeninger om Arneildens Hellighed,

hvoraf jeg i det foregaaende har meddelt Prover.

Dertil kan man f6'je den (i hele Storbritannien her-

skende) Overtro at Ilden ingenlunde maa paa Nyt-

aarsnat udbæres af Huset. Skulde Ilden da gaae ud

for Nogen, ansees det for et særdeles uheldigt Varsel,

ligesom Lysets tilfældige Slukning den samme Aften

her i Danmark. Almuesfolk pleje der endvidere at

fremsige visse Bonner ved at tænde Ild og Lys, hvil-

ket man og forhen har gjort ilsland*4)* En af Skot-

ternes Eder i daglig Tale er: by the Jioakie! o: ved

cn Hob Ild eller brændende Gioder, bedækkede med

Aske. Dr. Jamiéson forklarer det ved Hoj-lld (efter

*) I Finland bruges visse overtroiske Omgange hver Sondag

Morgen
,

hvorved brændende Spaaner m. m. holdes mod

Solen. I Indien dyrkes Solen, af Manke, ved Omgange ved

dens Opgang om Sondagen, samt ved tændte Lamper, Ro-

gelse paa Oflerilden o. s. v. Desuden fremsiges visse

Bonner til den ved ethvert Brandofler.

**) Saaledes hilse ogsaa Inderne Lyset ærhodigen
,

naar det

tændes, og oflre hver Aften nogle Riskoin paa Ilden, til

Gudinden Lakslimi naar den tildækkes, for at den ej skal

gaae ud inden næste Morgen. Hun svarer, efter hvad vi

ovenfor have bemærket, til vor Freya ,
der. og kaldes Eld-

vina (Ildens Veninde). Inderne pleje og at fremsige cn

vis Bon, hver Dag naar de forst see Ilden.

f
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I
1

min Mening fordum den, som forvaredes til Brug ved

de festlige Baal paa Olferhojene).

Til dette slags Baal hore de tvende (omhandlede

i det Foregaaende) som i Skotland, samt tildels i Eng-

land og Irland, endnu paa nogle Steder ere brugelige,

,
i Anledning af den lstc November og 1ste Mai som Be-

gyndelsesdagc for Vinter- og Sommer - Iialvaarepe.

Mod Slutningen af det 18de Aarlumdrede foretog man

derved Ofiringer af upaatvivlelig hedensk Oprindelse.
•• , ^ i * / <

Mai- eller Valborgs Baalene have til vore liage været

i Brug i Danmark, og Sverrig. Ogsaa de tvende an-

dre QvartaJsfcster
,

efter samme Aarsinddeling , have

sandsynligvis forhen været udmærkede ved lignende

Hojtidsbauner i Storbritannien. Saaledes er Candle-

\ mass-hleeze eller Kyndelmisseblus (som et Sidestykke

til Hallowcensbleeze) blevet tændt i Skotland ved Fpr •

aårets Begyndelse den 1ste Februar *). Navnet cr

endnu tilbage i det Ord som betegner, visse Forærin-
| • # i

ger, givne af Bom til deres Skolemester paa den Tid,

men Skikken selv er dog af Brug, formodentlig efter

Presbyteriets strænge Anordninger mod alle slige Ofd-

tids Sædvaner. Kyndehnissebaalets hedenske og tillige

asiatiske Oprindelse er allerede paapeget lier foran,

og vises endnærmere i det Efterfølgende. I Midten

af det 18de A.arhundrede
,

og rnaaske endnu, tændte
* man et Ilojtid^baal i Cornvyall

,
paa St. Peters - Aften,

formodentlig, i ældre Tider, i Anledning af den fSi-

gende 1ste August, som IIost<jjvartalets ældgamle Begyn-

delse og Fdrstegrqdens højtidelige. OflViug. For kort

siden plejede Augustildcne (das Augustfeuer) aarlig at

tændes i visse Egne af Tydskland. 1ste Novembers

Vinterfest og 1ste Mai Sommerfest m. 11. celebreres

—— —
4 .

Olaus Magnus, tilstaar (XVI, 6) at Kyndelmisses katholsk-

kristeliee Ceremonier i Sverrig vare af hedensk Oprindelse.

i
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endnu med hedenske OfTerbaal og dertil horende Ri-

tus, som ere beskrevne i det Foregaaende, af de he-

denske Tschuwascher og deres Nabofolk i det nord-

lige Asien. Jeg tillader mig derfor at kalde denne

Aars-Cyclus den Finsk-Celtiske, uagtet den gamle Is-

landsk-Norske
,
som mere retter sig efter Solens Ind-

gang i Zodiakal - Tegnene, kun er en ubetydelig Af-

ændring deraf.

Den hedenske Cultus i Seand inavieri o. s. v. hav-

de fire Hovédfester, som vidne om en anden Udreg-

ning af Aaret, efter astronomiske Momenter, og alle

disse ere fordum , efter al Sandsynlighed, bievne for-

kyndte ved de festlige Bauner den næstforegaaende

Aften. Julcbaalcne, i Anledning af Vintersolhverv og

Solguden Freyrs Fodsel, (Jålabdlj, vare længe i Brug

blandt kristne gothogermaniske Folk f. Ex. Longo-

barderne . Tydske Diplomer (fra det Miinsterske, af

1184) tale om gamle Rettigheder som Præsterne havde

til et helt Træ af Hovedgaardes Besiddere til festlige

Baal i Julen (ad festivurn igneni in nativitate domini).

Spor til denne Skik finder man og i det Holstein-

ske *). Julebaalene med andre tændte Blus, Lys o. s.

v. have vedvaret lige til vore Dage f. Ex. i Island,

Sverrig, England o. il. St. Vor gamle Jul, eller Vinter-

solhvervsnatten
,

kaldtes fordum i Persien Baalenes

eller Barniernes Nat. Ved Foraarsjccvnddgn (da de

*) See Kuss Antiqvarische Kleinigkeiten i Falcks Staatsbur-

gerliches Magnzin VIII, 23. Det ommeldte Træ svare* og

til Engelsmændtnes Yulelog (eller dog) ,
en stor Træ-

blok som endnu plejer i Nord-England at lægges til Ilden

Juleaften, for at brænde bestandig til næste Dags Udlob

eller endnu længer. Tit gjemmes dog en Levning deraf

for at antænde dermed næste Aars Jule-Ild. Denne Fyren

menes at afvende Ulykker (
Jirocliett Gloasary of North-

Country Words
, Newcastlc upon Tyne 1805, S. 243).
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hedenske Irlændere havde en Ildfest) tændtes og fordom

de festlige Barnier hvoraf Paaskehaalene i Svcrrig o

i Tydskland ere en Levning. Skikken blev overfort

til den katholske Kirkes Gudstjeneste paa forskjellige

Maader. Deres saavel ældre som yngre asiatiske Si-

destykker omhandles nærmere i det Folgende. Som

-

mersolhvervsba unerne vedblive endnu at tændes St

*

Hans Aften i de nordiske Lande (isteden for Baldurs

Ligbaal) ja endog i de sydlige og ostlige (paa Tliam-

mus’s eller Adonis’s gamle Hojtid) o. s. v. Ved EJ-
teraarsjævndogn har man i Sverrig selv, i det næst-

afvigtc Aarhundrede, tændt en festlig Ild paa Mickels-

dag, paa hvilken Tid Landalmuen og i Tydskland

liar celebreret en stor Fest med hedenske Olferskikke.

Paa samme Tid indtraf fordum i Persien Festen Milir-
ø 4 ^ 4 ' ^ 4 %<# 4 # • /# • • il % % k i •' c # • *4 4

*

gan
,
udmærket ved dertil horende Glædesbaal o. s.

v. De herommeldte fire Hoved-Hoj tider lielligholdtcs

i det hedenske Norge, hvor de nævnte kristelige sat-

tes i deres Sted
;

det samme har von der Hagen (af

andre Grunde) viist at Tilfældet har været i Tydsk-

land. Mere hertil horende har jeg allerede anfort i

de foregaaende Afhandlinger*

Foruden disse Hojtidsbaal, fordum antændte paa

de Nordeuropæiske Folks dobbelte Qvartalsfester, saa-

vel efter en civil som en astronomisk og tillige rcli-

gicus Inddelingsmaade, finde vi Spor til nogle flere —
Vi have Anledning til at troe at alle de ovrige Be-

gyndelsesdage til Maanederne, etter den Eddisk-Gothi-

ske Kalender*), foruden dens nysommeldte Qvartals-

*) En Tabel over den (med tilliorende Forklaringer) har jeg

forst forfattet og ladet trykke 1821 ved min danske Over-

i sættelse af den ældre Edda I, 148 (jfr. Eddalccren og dens

Oprindelse IH, 244). Faa Tydsk haves den (med mange af

mine dertil horende Bemærkninger) i- de forste Bind af

2det Bind. K

crq
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fester
,
fordum helligholdtes som Oflerliojtider. Saa-

ledes finde vi:

1) 23 November, Vinterens Begyndelse efter denne

Kalender, ellers demens’s Dag, fordum at liave

været holdt som en boj Helligdag, især af de

Danske, baade i Danmark og England. For et

Tegn paa dens Spise- og Drikkegilder angives

enGryde** eller Potte, som (efter Forster og Plott)

sees paa en Art af Primstave, som forben have

været brugte af Ponderne i Staffordsbire. I de

ældste Tider var den rimeligvis en Offergryde,

brugt ved Offergilderne *) ,
hvilke Kirkefædreno

sammenlignede med Ægyptens K jodgryder. Begge

forudsætte og en afgutlisk Offerild til slige Fest-

ligheders Fremme. Vore Forfædre betegnede

som oftest Dagen med et Anker, forst til Tegn

paa Søfartens Ophor, men siden som et Attribut

for den hellige Clemens

,

de Søfarendes Beskytter,

hvilken Legenderne endog sogte at forvandle til

en dansk National - Helgen. Ham hade og de

kristnede Angelsaxer om got Vintervæirlig, hvor-

om vel de nordiske Hedninger for havde anraabt

Studacb’s og Legis’s nu (JS29) udkomne Oversættelser af

den ældre Edda, ligesom og et Uddrag nf min Bevisførelse

derfor (uden mindste Anstrog af plagiarisk Anmasselse)

allerede for læstes i Prof. Ileibergs Nordische Mythologic

(1827) S. 70-79; Min vidtløftigste Udvikling of den old-

nordiske Kalender indeholdes i den 3de Deel af Sæmunds

Eddas store Udgave
,
og i særskilte Aftryk af dens mytho-

logiske Lexicon (1S28). Dertil har jeg dog senere samlet

munge, endnu utrykte, Bidrag,

*) Btøt samme Tegn sees endnu paa de nordiske Rune- eller

Kalenderstave
, som antydende visse Fester eller Helligaf-

tener r du man burde fremsætte lækkrere Retter end sæd-

vnniig pna Bordet.
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Ullur ; Ullurs Bue blev og bos os Dagens Hieto-

glyph (der ellers got passer til Skyttens Tegn)

skjont end andre Primstave vise et Tempel eller

Kirke, for at antyde en stor Højtidsdag.

2) 23 Decbr. Julen eller Vinter-Solhverv med Jule-

baalet (onnncldt her foran). Julebauner tændtes

nf og til i Island, især Nytaarsaftcn
,
lige til in-

deværende A århundredes Begyndelse.

3) 22 Januar, Nordmændenes store Thorreofler (jmr-

rablåt)
,
da Vale lægger Hødur paa Baalet, hvis

jordiske Efterligning man vel tildels forbyttede

til Kyndelmisse eller dens Vigilie (1ste eller 2den

Februar), dels og, i Sverrig
,

tillige til den 3die

Febr. da de katliolske Præster der antændte og

velsignede Børnenes Haar, ligesom det skulde

være til Erindnng om Barnet Vale ,
der først

kjæmmede sit Haar efter at have lagt liodurs

Lig paa Baalet (og derved befriet Jorden fra

Vintermorket). En hedensk Folkeskik synes da

her (som ellers saa tit var Tilfældet) at være ble-

ven forandret til en kristelig. Den Celtisk-Fin-

ske Foraarsbegyndelse og dens Kyndelmissebaal

indfaldt ellers (som formeldt) den 1ste eller 2den

Februar *)* v. Hammer har viist at Persernes

*) Den 9 eller 10 Februar bolde Indbyggerne i Dalen og

Landsbyen 8t. Firmius, i Overalperaes Departement i Fran-

kerige, endnu en mærkværdig Naturiest til Ære for den

forst da til dem tilbagevendende Sol, til hvilken de, med
megen Højtidelighed og hedenske Ceremonier ohre Kager

o. s. v. Den er et Sidestykke til Thulensernes beromte

Fest for Solens Gjensyn, og er beskrevet i Prof. 0. ‘W’olfs

Journal 1821 ,
I, 126. Jfr. min Afhandling om de old-

nordiske Gilders Oprindelse og Omdannelse i det Ivongl.

olduord. Selskabs Skrifter 2 Bind (1829) ,
som et Tillæg

lil Kofod Ancher om gamle Danske Gilder og deres Un-

dergang.

K 2
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ældste Ildfcst (da Ilden tændtes ved Flintestene

og Bauner brændtes ni. in.) boldtes paa samme

Tid.

4) 21 (eller 22) Febr* Foraarets Begyndelse, efter

denne Aarsudregning
,

ogsaa en Ilovedfest i det

hedenske Sverrig, især helligholdt i Upsal , ellers

kaldet Goe-Olleret (Gue-blut) ;• Maanedsgudinden

Goa dyrkedes da af de hedenske Finlapper under

Navn af Kuova
,
hvorimod Saga af vore Forfæ-

dre da sagdes at holde et prægtigt Gilde for

Gdin. Omtrent paa denne Tid indtraf siden Fa-

stelavn, som man med rette har kaldet ki istelige

Bacclianalier, hvorved man saavel i Syden som i

Norden har beholdt eller efterlignet de fordums

hedenske Skikke, som og tildels menes derved

at have gaaet over i den katholske Liturgie f.

Ex. Askeuddelelsen paa Aske -Onsdag (da Hed-

ningerne ogsaa foretoge Lustrationer ved Olfer-

baalenes Aske, hvorom Overtroen har vedvaret

lige til vore Dage i de nordiske Lande). Baa-

lene selv vedblive at tændes af Almuen i Franke-

rige, Tydskland og Sckweitz den forste Sondag i

Faste, som derfor kaldes der Funchentag
,
la di-

manche brandonner o. s. V. Derimod tænder

man endnu i Nordfrisland
,
og de dertil horende

Oer, Blus eller Bauner paa den 22 Februar, som

feires med Folkeforlystelser, Dands, Sang o. s.

v. Fra denne Dag (der i Katholicismen blev en

Petersfest som Vaarens Begyndelse o. s. v.) rqg-

nede Nordfriserne i visse Maader Begyndelsen til

deres civile eller juridiske Aar. Da betales endnu

Renter, Tjenestefolk skifte o. s. v. Da ere og

alle Sofolk hjemme og kunne deltage i Festlighe-

derne, men siden forberede de sig til deres Som-

mer -Seilads og reise bort. Disse Underretninger
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skylder jeg Hr. Prof. Miclielsens Venskab. Den

1ste Martz (Romernes gamle Nytaarsdag, da Vestas

nye Ild antændtes) ansees af Almuen i Bolimen og ,

flere Slaviske Lande for den forste Foraarsdag, da

man plejer at opbrænde Vinteren, i Skikkelse af

en gigantisk Straamand (forben altsaa Vinter-

Jætten in effigie) ved et festligt Glædesbaal. Den

Tydske Almue bar overfort den samme Skik til

Midfastesondag (Søndagen Lætare
y

ellers kaldet

TodtenSonnlag), da Vinterens eller Dodens Bil-

lede paa en lignende Maade brændes
^

hænges,

druknes eller jages ud af Byerne. Det skeer og

i Scblesicii, hvor Uhyret kaldes Joden
, der alle

Joden (rimelig det oldnordiske Jotun
,
A. S. Eaten

Skotsk Eiltyn, vort Jætte o. s. v.).

5) 21 Martz, Foraars Jevndogn, fordum tit kaldet

Solens (hos os Val halls) Port. Ellers den séirende

Odins IJojtid, i Begyndelsen af den ham helligede

Maaned , længe kaldet i Island baade Odins-Maa-

ned og Enmaancd (Einmånudi ,
af hvilket sidste

Navn at domme den engang inaa have været an-

seet for den forste Maaned i Aaret, ligesom vort

astronomiske Aar med den tager sin Begyndelse.

Dens forste Dag holdt Hedningorne en stor For-

samling, kaldet Einmånadar - Samhoma
,

siden i

Island givet Navn af Heitdagr eller Lojtodagen

,

længe helligholdt ved kristelig Gudstjeneste. Den

store Svenske Niaarsfest holdtes og paa denne Tid

i Hedendommen, ligesom og en anden aarlig Fest

i visse Egne af det hedenske Irland, da man an-

tændte en hellig Ild, efter at al Ild i Omegnen Nat-

ten i Forvejen havde været slukket. Til de he-

denske Oiferbaal svarte senere Paaskebaalene i

Sverrig og Tydskland, samt den viede Paaske-

Ild i alle kutholske Lande, som ellers siges at have

i
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succederet Vestas Ild, der aarlig tændtes i Kom
den 1ste Marts, (jevnfor den næstforegaaende Pa-

ragrafdi). Ved Foraarsjævndogu, da Attins Høj-

tid indfald t
,

tændte Syrerne et Baal foran Cy-
beles Tempel i Hieropolis, og paa den selv-

samme Tidspunkt antændes endnu hellige i Ba uner

i Indien af Brahmanerne. Dog maa det bemær-

kes at Hebræerne (fordum udledte og ledsagede

ved Paasketider af Ægypten ved Jehovas Ildstotte)

Dagen for Pnaske tændte en Ild i fri Luft og

opbrænilte der al Surdej og syret Brod som de

kunde finde; samt at den festlige Alter -Ild der-

efter tændtes af Præsterne, hvorpna Fedtet af

utallige Paaskelam brændte til næste Morgenro-

des Frembrud; alle Ben og ovrige Levninger

af Maaltidet selv blcve og brændte
;

i selve Paa-

sked agene fulgte de uhyre Brandollre — saa at

denne Hojtid vel kunde kaldes en hebraisk Ild-

fest. Nu foregive de Kristne i Jerusalem at den

hellige Ild, i Christi -Gravs Kirke, antændes hver

Paaskenat fra Himmeleii ved et Jertegn. Om In-

dernes Baal ved Foraars Jævndogn handles nær-

mere i det Folgende. Paas kelesten i det Jiord-

lige Europa kom i en ældre hedensk Ilojtids

Sted, og beholdt dens Navn (af en fordum dyr-

ket Gudinde). Bayrerne synes endog længe at

have kaldt Paaske Ostars Oder (J/ane 1. c. II,

228).

6) 21 April, Sommeroffret (Sumarbldt), efter den

Norsk-Islandske Kalender; ogsaa kaldet Sigur-

hldt eller SejcrolTret, paa deu saakaldte Gagndag

eller Sejerdagen. Rimeligvis feiredes Discofleret

(Disablét) om Foraaret, til samme Tid, ved Gud-

inden Skades nu indfaldende Fest. Da lagdes

Jætten Thjasse paa Lighaalet, eller med andre
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Ord: Vi nterjætten opbrændtcs ved en Folkehoj-

tid (ligesom det endnu noget for skeer i Bøh-

men
,
Schlesien, Ty elski and o, s. v.) som nysan-

mærket. Kalliolikernc plejede og, isieden for

den gamle Jodens (eller Jdiitns Jululs ,
Jættes) at

brænde Forræderen Judas s Billede paa Paaskelo-

verdag
,

som undertiden indtræffer ved denne

Tidspunkt. Paa samme Tid forestille Fjeldboer-

ne i Steyewnark (og liere) den vældige Kamp mel-

lem Vinterjætten og Sommerens gode Genius,

som endes med dennes Sejer og alskens Lystig-

heder. Den 21 April helligholdt Romerne Ho-

vedstaden Romas Fddselsdag samt Gudinden Pfl-

les’s Ddjtid og tændte i den Anledning festlige

Banl, hvorved meget iagttages af den selvsamme

Overtro som gjenlindes ved de asiatiske og nor-

diske IJojtidsbaal. Mærkværdig nok sagde man i

liom at Palesbaunen havde tjent til Remus*s Lig-

baal, ligesom man da i Norden tændte et andet for

Jætten T/ijasscs
,
visse norske Fyrsteslægters fore-

givne Stamfader. Paa den samme Tid (under-

tiden den 24de April) antændtes overalt Perser-

nes Arneild af Pyræets hellige lid. Da begyn-

der og Sommerhalvaaret efter den Norsk -Island-

ske Tidsregning, nu bestemt i Finland til den 23

April, i Nord-England til den 25de o. s. v. I

nyere Tider er Fcstbaalet (maaske tildels efter

den Finsk-Ccl tiske Aarsudregnings Regler) over-

fort til fors tv Mais Vigilie, som et Sidestykke

(eller Modstykke) til Novemberbaunen.

7) 22 Mai, Sommerens Begyndelse (samt folgelig og-

saa Sommerofferet eller Sejerofferet) efter den Ed-

disk-Gothiske eller Ilunisk-Danske Kalender, for-

dum ogsaa Tilbringernes Nytaar, bestemt i krist-

ne Tider til Urbaus Dag, den 25de Mai o. s. v.
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Denne forste Fest for Baldur , kaldet den livide

eller lyse Gud
, der raadte for den Maaned, som

i nyere Dansk Lærer Navn af Skjærsonmier, og

for den bredtblinkende Himm clborg — synes at

Lave været fordum kaldet Hvitasunna
t
den hvide

eller lyse Sol (Engelsk JVhitesun
, *) i nyere Norsk

Qvitsun, paa Færoerne Qvilusuurta o. s. v.) skjont

Navnet i Islandsk, Engelsk o. s. v. nu gjelder fol-

den kristne Pintsefest, ligcsaavel som det Skotske

Béallein
,
der egentlig tilhorer den hedenske Som-

mer- eller Mai-ldojtid. Dennes festlige 13aal (som

beskrives i det Folgende) ere Lekjendte nok, men

paa Fastlandet er Pintseilden nu næsten glemt,

lindtagen i Finland
,
hvor Almuen dandser med

megen Lystighed omkring disse Ilojtidsbauner

,

der kaldes Helaa-walkici af Ordet Ilelaa Pintse,

der neppe har nogen kristelig Oprindelse. Og-

saa tænde Hyrderne i visse tydske Egne, et Baal

paa forstc Pintsedags Morgen som nærmere vil

omfneldes i det Folgende. Fordum var det og

Skik i visse katholske Kirker, at Gloder strodes

eller kastedes ned fra Hvælvingerne under Guds-

tjenesten paa Pintsedag
, hvilket man henførte til

de flammende Luer, som da viste sig over Apost-

lerncs Hovcdor. Saaledcs blev Pintse da og til en

kristelig Ildfest, ligesaavel som Paasken og Julen.

Paa den erindre Hebræerne Lovens Forkyndelse

I England herskede endnu i det 17de Aarliundredc megen

Overtro om Solens Opgang Pintsedag
;
man sane den da

dandse, springe og dreje sig som et lijul, hvilket andre

i vort Norden hen forte til 1ste Paaskedagsmorgen.' Ogsaa
• •

inenle man at de Onsker hlove opfyldle eller de lloniier
• •

horle som fremsagdes i del Ojehlik Solen steg op over

Jlprizonleu*
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under Torden og Lynild fra Bjerget Sinais Top,

hvor Herrens Herligheds Aasyn aabenbaredes for

Folket som en fortærende Ild. De feirede deres

Pintse (ellers i Palæstina den mellemste 1J ostfest, da

Brod af Forstegroden oflrcdes) ligesom Paasken,

ved Brandalterets natlige Renselse, store Brand-

offre paa Hojtic ^dagene o. s. v.

8) 21 Junii, Sonnnersolliverv, celebreredes hos os

til Erindring om Baldurs og Nannas Ligbaal ved

Lans og Heimdalls aarlige Hojtid; siden tændtes

Festens Hojtidsbauner St. Hans Aften eller Nat

over alt i Skandinavien ,
Rusland, og i Middel-

alderen over hele Europa, ligesom ved Solhvervs-

tiden i Asien af Syrer, Pliocniciere, Perser og

endnu i Egnene omkring Constantinopel. I Dan-

mark og Norge bleve disse og andre Festbaal

forbudne, formedelst den sidste Krig med Eng-

land 1807, men ere siden, efter Freden 1814, paa

nogle Steder igjen komme i Brug. Tilfældigvis

er Skikken nu fornyet paa Bornholm, netop paa

Lin Hedenolds Højtidsdag, i Anledning af. II. K.

H. Prinds Christian Frederiks hoje Nærværelse

der, i Aaret 1824. Den skjbnne Folkefest, som

da af Prindsen den 21 Juni gaves Oens Lid byg-

gere, ved en kolossalsk Flamme-Baune j)aa Lan-

dets Lojeste Pynt, erindres siden aarlig af dein

den selvsamme Aften paa en lignende Maade, ved

Sang, Dands og fælles Glæde. Om H 6'jtidens

Hedenoldsbaune vil mere forekomme i det Føl-

gende *). I Tydskland blev den tit forbuden,

O Iler udskriver jeg delte om den af Ilallagers Norske Ord-

samling: "JJrising, en Ild eller Fyr, som antændes St.

lians Aften, paa Bjerge og Fjelde, livor man da holder sig

lystig.” Jfr. Stroms Beskr. over Sondmor 1 , 505. At
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1780. -Dog vedvarer Skikken endnu paa mange

Steder hvilket man f. Ex. kan see af et Vers i

cn stor Saxisk Volbskalender for 1828 :

5,
Johanni.sleuer sev unvervvebrt.J j

Die Freude nie verloren !*’

I Bayern kaldes den endnu, med sit ældste Navn,

SunneruveJidfeuer. I Norge og Sverrig (som for-

dum i Danmark og Tydskland) smykkes ogsaa

Husene udvendig med Gront, Blomster og Krand-

se , man dandser tildels omkring det udpyntede

Maitræ eller St. Hans Ilden o. s. v.

9) (21) 25 Julii (ved Epakternes Udlob). Den Is-

landsk - Norske Midsommer og Beg3
rudelsen til

Hundedagene, eller Frcyas Maancd, synes at have

været celebreret paa cu lignende Maade- Dens

Festligheder , tillige med de dcrtilhorende Glæ-

desbaal m. m. ere senere overforte til forskjellige

kristelige Helligdage, efter min, i den uæstfore-

gaaende Afhandling om den fb’rste August
,

der-

om foretagne Undersøgelser.

10) 24 August, Hostens Begyndelse efter den Eddiske

og Runisk-Danske Kalender; Forsetes Maaneds-

fest. Af denne Hojtids OfFerbaal kjender jeg in-

gen andre Levninger end cn Baune, som siges at

have fordum blevet antændt paa denne Dag ved

en tydsk Folkefest i det Schaumburgske. Ved

denne Tid og Hundedagenes Slutning dyrkedes

ellers Ildens Genius af adskillige Folk, under for-

skjellige Navne, som Vtilcanus af Romerne, Ile-

phaistos af Grækerne og Shahriver af Perserne.

Navnet Brising er af Eddisk Oprindelse, beslægtet med

Navnet for Freyas heromte Smykke, liar jeg viist i Lex.

inyih. hor. S, 38, 39, jfr. 815.
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11) 23 Septbr.Efteraarsjævndøgn ;
det udmærkedes ved

et Hojtids Gilde til Njords eller Thors samt Al-

fers og Disers Ære, i Begyndelsen af de heden-

ske Angelsaxcrs Halig Monab eller hellige Maa-

ned, omdannet og forflyttet af de Kristne til Mi-

chels Dag. Til vore Dage tændte man i Sver-

rig festlige Baal den næstforegaaende Aften
, og i

Tydsldand holdtes, af visse Egnes Beboere, forme-

lige Offerliojtider i de samme Dage med heden-

ske Skikke, lige til nærværende Tider. See der-

om min forommeldte Afhandling om de oldnor-

diske Gilder. Trautvettcr beskriver end en lig-

nende, i hans Bemerk. zum Tacitus S. 2i.

42) 23 Oetober, de gamle Nordmænds og Islænderes

Vinternats Fest, fordum helligholdt ved Offeril-

den o. s. v. Alleliclgcns- eller Vinterbegyndel-

sesfestens Hojtidshaal tændes endnu i Skotland

den 31te Oetober eller 1ste November, og i Asien

af hedenske Folkeslag af Finsk Oprindelse (som

paa disses Nytaarsdag). Paa denne Tid indtraf

fordum Grækers og Persers Ildfester, samt andre

endnu i Indien, China o. s. v.

Det bliver saaledes ikke usandsjmligt, hvad Jo-

hannes Magnus, Loccenius og Arnkiel have antaget,

at de gamle Nordboer, ligesaavel som de Tydske, fei-

rede hver Nymaane , eller rettere hver Maancds Be-

gyndelse, med dertil bestemte højtidelige Moder, samt

Offerhaal eller Festbauner. Til Tacitus's Beretninger

om Germanerne hav jeg ovenfor henvist Dertil kan

det fojes at gamle Glosser fra Middelalderen oversætte

Keomenia (Nymaauefest eller N}rmaaneds - Fest) ved

Chirchuuihi
,
det nyere Kirchweyhe o: kirkelig Hellig-

dag eller Tempelhojtid (Schindler Bayer. Worterb.

H, 329). , .
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Af det ovenanførte er det vel klart, at alle de

nordiske Folks visse Hojtider udmærkedes ved Festbau-

ner eller Oiferild
, ligesaavel som Hebræers, Grækers,

llomcres o. 11. Nymanne- eller Maanedsfester. Det

samme bar og været Tilfældet blandt de gamle Tyd-

ske, hvorfor Ileynitsch og Mone mene at de Nyeres

Feyer-Abend egentlig burde hedde Feuer-Abend
•,
Jeyem

maatte da omtrent være det samme som feuren ,
vort

feire være beslægtet med fyre o.* s. v. Endnu i Aa-

ret 1774 klagede Jlupel over Liflændernes hemmelige

afgudiske 3 ?orsamlinger
,

hvorved Ildens overtroiske

Antændelse og Vedligeholdelse med deri kastede Olfre

var en af de vigtigste Ceremonier. (Nachr. von Lief-

und Esthland I, 154). Uden at ville sammenligne Kri-

stendom med Hedendom , kan det dog her anmærkes

at tændte Lys (som og for vare et nodvendigt Rekvi-

sit ved DaabenJ endnu stedse bruges ved vor sædvan-

lige Gudstjeneste

,

og at Præsten, ved Hovedalteret

Vender sig mod Osten, som Solens Opgang — til skyldig

Ære for Lysets Fader i det Hoje ,
som ikke allene op-

lyser Legemernes men ogsaa Aandernes Verden.

Den ældgamle Skik
,

at tænde store Bauner ved

særegne højtidelige Lejligheder, er, saavidt jeg vced,

forst atter kommet i Brug i Tydskland til Erindring om
den store nationale Sejer ved Leipzig, den 18de Octo-

ber 1813. Nu er den temmelig almindelig ved andre

glædelige Anledninger, uden Hensyn til de religieuse

Skikke som ellers iagttoges derved paa Aarsfesterne.

At de og igjen saaledea anvendes i vort Danmark, ind-

lyser tilstrækkelig af det foranforfe.

I visse kalkolske ICirker og Kapeller vedligeholdes ct sled-

sebrændende Lys eller Lampe
,
som f. Ex. i Bayern (ef-

ter Schmcllcr
,

Z>. /Fi. I
,
5S) kaldes das lmmcrlichl .
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End cn Brug af Baunernc er bekjendt lier i Nor-

den fra de ældste Tider af, livorved de, foruden de-

res religieus-civile Brug, bleve yderst vigtige til Lan-

denes Forsvar. De tændtes nemlig, som Fyrer, af der-

til ansatte Vogtere, for at underrette Folket om at cn

fjendtlig Hær eller Flaade var i Nærheden, paa det

at alle vaabendygtige Mænd kunde samles til Boygdens

eller Rigets Forsvar. I Norge siges Kong Hakon Adel-

steinsfostre (Hagen Adelsten), som idelig sagte at af-

skaffe Hedenskabets Cultus og dens Indretninger, forst

at have befalet
,
at Baunerne skulde anlægges paa hoje

Fjelde, til ovenmeldte Brug (ved at correspondere med

hinanden som etslags natlige Telegrapher) i Krigstil-

fælde. Fordum kaldtes disse Bauner Viti (i Flertallet

Vitar)*). De vedligeholdes endnu i Norge efter gjal-

dende Lovbud. I Danmark synes de og at have været

brugte, og nogle visse af de saakaldte Baunehoje have

maask'e undertiden liavt en saadan særegen Bestemmelse.

Baune er et bekjendt dansk Ord; det har rimeligvis i

Ordsproget heddet Bdhni
,

Bakne (udtalt Baiikne
,

Baugne, siden Bauvne
)
af Gjcrningsordet båkna give

Tegn, vinke — altsaa omtrent af samme Betydning

som hint Viti. Bdhn kaldes og i Islandsk en svær Mas-

se eller Klods (oversat i Latin afGudmund Andresen ved

moles granis
,
machina onusta ; af Bjorn Ilaldorson ved

moles , rude instrumentum). Vi gjenfinde Ordet, i

end en Skikkelse, inden det danske Riges Grændser,

nemlig i Nordfrisland. Bihen kaldes der nemlig de

Bauner, der paa visse Tider endnu brænde som Høj-

tids- og Glædes-Ild (Baal eller Blus). I forrige Ti-

der tjente de og til at sammenkalde hele Landets eller

visse Herreders Indvaanere
,

ligesom Kirkesognenes

Vili betyder: Yitterliggjorer
,

Forkynder. I Angelsaxisk

kaldtes slige Bauner Fyrvil (Ildforkynder).
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Menigheder (efter Kristendommens Indførelse) plejede

et sammenkaldes ved Ringen med Klokkerne *). Or-

ens Nordfriesland (S. 155). I dette

Land finder man adskillige mærkelige Levninger af Heden-
skabets Indretninger. See f. Ex. Skriftets S. 155 om de

gamle Menigheds - Inddelinger i Mate eller Malinge (Ge-

nossenschnflen). Dette Ord kommer vel af det oldnordi-

ske Jl/uir (i Bbiningsformer Mal) hvoraf det Danske Mad
(Svensk Mat, 0 ldtydsk og endnu Bayersk Maz, Moeso-
Gothisk Aluts, Angelsax. Met

,
Altte

,
Engl. Meat , Kymr.

Maet, fransk Alels o. s. v. Adskillige Græske og Asiati-

ske Sidestykker til Ordet har jeg anfort i Gluss, Eddcc

anlKjv. II, 721-22). Samme Betydning har det Islandske

Alala
, hvoraf ATavt07iautr

, ATotunautur (der og kunde ud-

trykkes ved matingi) o* en som spiser med en anden ved

et fælles Bord, og et andet ATåtuneyti (forhen vel og skre-

vet Alutonbyte) et Bordselskab (Svensk Maislap, Matlag).
Saaledes formoder jeg at Matonobe i et Flattydsk Diplom

(af Kong Knud den 6te, om Tonningen) af 1196 (hos Lan-

gebeck VII, 324 ) bor læses Matonbie
,
der vilde have den

samme Betydning som Mateninge, Malinge. Jfr. Michel-

sen S. 48 hvor Inddelingen i
,,
Genossenshaften ,,

forklares

i Overensstemmelse med mine Anskuelser, af den Heden-

oldsskik
, at Menighederne

,
paa det hellige Sted, forsam-

lede sig paa visse Hojtider til OfFringer og Olfereilder, da

till ge offentlige Forhandlinger og Retssager foretoges (see

ellers Taciti German. Cap. 11, 12, 22 og mit Lex. mythol.

bor. S. 540 o. f. 752). — Det lærerige historiske Tillæg

til Gullandsloven 1ste Kap. §. 16 bevidner at Menigheds-

forsamlingerne
,

paa Offerhojtiderne, havde fælles Kogning,

hvorfor de, som saaledes horte til det samme Bordselskab,

kaldtes Sufrnautar, Kogningsfæller, Bordkammerater (Koch—

gesellschaften hos Sehildener S. 106, 261 ,
rettere Ivochge-

nossen). Mere hertilhorende forekommer i min lille Af-
handling om de oldnordiske Gilder. Det tydske Genossen

kommer af det gamle Genotas
,
ogsaa Kinozzan

,
hvortil det

gamle liimazzun ( convivæ
,

af Alaz Mad) endvidere svarer

o. s. v. Om det Tydske Hårde ikke er beslægtet med
Jleerd (Arne) som en Menighed, der havde en fælles Arne

eller Alter , overlades til andre at undersøge.
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det (beslægtet med det Hojtydske Baache, Bake) sva-

rer gandske til det Engelske Beacon (udtalt Bilten,

Bilen) som og bar den selvsamme Betydning. Det

bruges nu om dc Bauner paa Taarne, Klipper o. s.

v. som tændes om Natten for at advare So larende om
farlige Grunde, Blindskjær, lave Kyststrækninger m.

m., og som nu hos os almindelig kaldes Fyre.

Alle Nordboernes ovenmeldte festlige Bauner sy-

nes i Hedenold at liave plejet at antændes Yed den

saakaldte JSudild, hvorom Almuen i mange af det

nordlige Europas Lande endnu bar megen Overtro,

hvis Undersogelse og Jevnforclse med andre Efterret-

ninger vi i det Fdlgende, til Hovedæmnets tydeligere

Oplysning, ville soge at udfore.

Hojtidsbaunen ,, som i Skotland endnu plejer at

tændes, af Landalmuen, Aftenen eller Natten for den

1ste November, for at forkynde den paaf6’lgende

Allehelgensdag eller rettere Landets forste Vinterdag,

fordum ogsaa Nytaarsdag eiter dets ældste Aarsudreg-

niug, siges forben at være bleven tændt ved Nodil-

den (gammel Engelsk - Skotsk Ncidfire eller Ned/ire,

Gaelisk eller Ilbjskotsk Tin-Egin). Den tilborer en

aabenbare hedensk Overtro, hvis rette Hjem vi maae

sætte i det fjærne Asien. Dette vil jeg i fdlgende

Linier soge at vise, i det jeg samler de nyere liertil-

hd’rende Almueskikke og Meninger, og anmærker til-

lige livad jeg har fundet om samme Æmne i Middel-

alderens og den gamle Histories Optegnelser, samt en-

delig bemærker oplysende Asiatiske Sidestykker der-

til, især en af Indernes (eller Hinduernes) ældste og

endnu udovede Olierskikke.

Vi finde at den saakaldte Nodild i nyere Tider

og det nordlige Europa er bleven anvendt i toslags Hen-

syn 1) til Antændelse af de Hojtidsbauuer* som ere en

udtrykkelig Levning af Hedningernes Oiferbaal, der



ICO

fordum vel som oftest (livor Lejlglieden tillod det)

tændtes af den hellige Ild
,
som bestandig underholdtes

i en af de hojere Guddommes Templer, men dog i visse
fl « I •_ * • .

Tilfælde (ligesom endnu i Indien) idejede at tændes paa

den omhandlede Maade. 2) 1 overordentlige Tilfælde,

især pestagtige Sygdomme hlandt Qvægct, ogsaa under-

tiden for at helbrede Mennesker eller Dyr, der mentes

at være forgjorte ved Hexerie eller onde Dæmoners

Ind llydelse. Den tørste Art heraf havde, som sagt,

forhen været i Brug i Skotland
,

(ligesom vi herefter

ville see at den har været det i Tydskland
,
Preussen og

Finland) men den anden var det sikkert lige til det

lSde Aårhundredes Udgang og er det maaskee endnu

paa enkelte Steder. Nodildens Anvendelse paa denne

Maade, i Skotlands forskjellige Egne, beskrives saaledes

af paalide] ige Hjemmelsmand;

Paa Caithness (Oldnordisk Katanes
,
fordum ind-

taget af Skandinaver , som bosatte sig der i stor Mæng-

de) lader den kloge Mand, til livetn hin magiske For-

retnings Udførelse er overdraget, en særegen rund Byg-

ning opfore paa en Holm (eller lille Oe) som er omgi-

vet af rindende Vand, hvorover Troldene eller de onde

Aander (efter den ogsaa i Danmark forekommende Al-

lnuetro) ej menes at kunne komme. Ved en horizon-

tal Biclkes Friction mod en anden i denne Hytte, frem-

bragt efterhaanden ved besværlig Omdrejning af mange

stærke Karle skiftevis, kommer Træet tilsidst i Brand.

Strax slukkes da Ilden overalt i de Gaarde eller Huse

som ere befængte med Qvægsygen, men antændes paa

ny ved den hellige Nodild. Qvæget bliver da roget

og derved menes Sygdommen at forsvinde. Man siger

at Druiderne fordum have tændt Halvaarsfesternes hel-

lige Baal paa denne Maade 1
'’).

*) Gelternes hellige Ild er og for bleven forvaret i deres

Templer. Solinus fortæller (i 22 Kap.) at deres store Gud-
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Paa ITebriderne eller Syderoerne (nu kaldte de

vestlige Oer, ogsaa fordum undertvungne og besatte

af Danske og Nordmænd) samt i visse Egne af det

Skotske Fastland , bliver i samme Ojemed al Ild slukt

i det liele Sogn. 81 gifte Mænd maa arbeide ved to

Bjelkers Sammengnidning, 9 ad Gangen (som et i Iic-

dendommen helligt Tal). Af de saaledes fremkommen^

de Gnister tændes atter den iorstc Arne-Ild. Med det

Vand, som strax koges derved^ besprænges derpaa det

syge Qvæg.

De Skotske Lavlandsboeres formeldte Ord Neid-

fire (Nodild) maa nærmest udledes af Neid
, Nod,

Nødvendighed ogsaa Tvang, Vold (Angelsaxisk Ny§,

Neofo, Islandsk Neyd, Neid, Naud, Moesogotli. Naulh,

Nau§

,

Tydsk Not, Noth, Nod
,
Neder 1. NToodl

,

i

nyere Engelsk Need, Persisk Nidz

)

samt det endnu

brugelige Ord Fire (oldnordisk Fur
,
Angelsaxisk og

nyere Dansk Fyr
,
Tydsk Feur ,

Feuer fordum Fuir,

oprindelig det samme som Grækernes jrep o. s. v.) *)

I Skotsk betegner det ikke allcne den ommeldte ma-

inde, formodentlig Belisama
, (kaldet Minerva af Romerne)

havde en bestandig Alter-Ild. Hun var vel Maanens Gud-
inde og Mage til Sol- og Tordenguden Bcle& , Beli eller

Belenus (Bectl,
Baal o. s. v. ellers kaldet Apollo af Romer-

ne). Jfr. Rothe om Druiderne, deres Væsen og Lære (1828)

S. 70. Barth, iiber die Druiden S. 66, 69, 70, 77.

*) Noden eller Nodvendigheden (TVaud, Naudur') synes end-

videre af vore Forfædre at være bleven betragtet som en

stræng og mægtig Gudinde, ligesaavel som Grækernes Annnke

(Avayxi]') Neces&itas. Efter hende synes da det (med ma-

giske Kræfter forsynede) Runebogstav N at være opkaldt,

da det i Oldnordisk hedder Naud, i Angelsaxisk Neafr,

NeiS
,
Nyfr , Tydsk Not. I Korinth stod Nodvendigheden 9

og 71lagtens eller T oldsomhedens Tempel i Nærheden af

Solens Alter
(
Pausan . II, 4).

L
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giske Ild, men ogsaa enhver phosjfhorisk Gioden (f.

Ex. af trosket Træ) maaske fordi man fordum ansaa

sligt for dæmoniske Syner eller Varsler. Til det
^ v v

ommeldte Ord svarer nabenbare det oldtydske Ned-

feor y
Nodjeor ,

Nodjyr
,
brugt i Hedenskabets Tider

og forbudet de forste Kristne, for end midt i det 8de

Aarhundrede af Kirkeforsamlingerne. Overtroen der-

om og den dermed forbundne »Skik har ikke desmin-

dre ved varet til vore Dage ; kuns har Ilden, ved Spro-

gets Omdannelse i det hele, faaet den i Udtalen lidet

forandrede Benævnelse, af Nolhfeuer.

Nodilden er i Tydskland blevet anvendt til PJoj-

tidsbaunernes, samt ellers til andre overordentlige ma-

giske Ildes Antændelse. Dette erfare vi af Beskri vel-
% ^ ^ 0 4 % ø % « » . %

serne over Almuens Adfærd ved St. Plans Baalenc,

sbm hist og her i Tydskland (saarel som i vort Nor-

den og andre Lande) eie hievne antændte ved Som-

mersolhverv lige til vore Dage, skjont de nu paa man-

ge Steder ere efterhaauden bievne afskallede ved Øv-

righedens stræhge og tit gjéntagne Forbud. I Franke-

rige ere de dog tildels brugelige, paa en højtideligere

Maade end i de fleste andre Lande
,

da de der be-

tragtes som religieuse, efter kristelige Begreber eller

Fordomme.

Nodildens Antændelse paa St. Plans Aften eller

Vigilie i Tydskland beskrives saaledes af Lindenbrog

(omtrent 1590). ”Paa den hellige Johannes Baptistas

Fest pleje Landsbyernes Indvaanere paa mange Steder

i Tydskland at oprykke en Fæl (eller Stavre) af et

Gjerdehegn
;

naar den er oprykket binde de et Toug

om den, og bevæge den stærkt ved Omtrækning ind-

til den fænger Ild. Med denne Ild antænde de en

Dynge af Straa og tort Ved, hvilket Baal do lade

brænde med stor Omhu. Naar det er udbrændt strbe

de Asken over Haugcvæxternc , hvormed de troc at

i
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Orme kunne fordrives eller udryddcs. Dette kalde

de JYociJyr, Nodfeur eller den nødvendige Ild.
7
’ Jtoes-

zig beretter at denne Maade endnu da han skrev,

1797, brugtes for at antænde St. Hans Ilden i Tydsk-

land*), og Mone bevidnede 1823 at den havde vedva-

*) llojst mærkeligt er dette tydelige Bevis for den hedenske

Oprindelse til Sankt Hans liden, naar vi ja'vnfure dens

Antændelse i Fra'nkerige med kristelige Ceremonier. Efter

at Hannen paa en Korsvej er saaledes opreist
,

al den i

IVJidlen har en hbj Stang, prydet med Blomster og griinne

Krandse, begiver Stedets Geistlighed sig i fuld Ornat og

hojlidelig Procession om Aftenen til Brandstedet, antændcr

Hannen og synger nogle til Anledningen horende Sange

hvorefter den Begiver sig hort. Siden springer den for-

samlede Mængde over Baalet og griber Brande deraf, for

at bringe dem hjem
,

hvor de lægges paa Sengehimmelen

for at afvende Torden fra Iluset o. s. v. Lejcune Notice

sur les usages des environs de Eonneval &c> Mcmoirés de

VAcad. Celt, XII, 432, jfr, Girault Etymologie des usages

&£• ibid. II, 77. I Aaret 1827 omtalte Aviserne en usæd-

vanlig stor og festlig Procession til Sankt lians Baalet i

Toulouse, foranstaltet af el religiost Broderskab, hvoraf den

beromte Statsminister Yilléle da var Medlem. Jule-Ilden

(som et Modstykke til Midsommersilden) underholdes og

' i de forstommeldte Egne af Franker! ge , dog paa Husenes

Arnesteder, ved en uhyre Træblok kaldet la ironche de 'JVoel,

(Sidestykke til Engelsmændenes o. fl. forommeldle Yulelog

samt Ilojskotternes Ourd') i tre samfulde Hage, hvoraf

Skikken ,
ellers oftest blot indskrænket til Juleaftens Nat,

kaldes Irejue (irois Jeux^ tre Ilde). Dette skeer især i alle

Egnens Klostre. Denne hellige Ild maa antændes Jule-

Aften, medens Midnats - Messen holdes; saaledes er ogsaa

Ler en hedensk Bilus forvandlet li L en kristelig, i Overens-

stemmelse med Kalholicismens addganile Assimilations-Sy-

stem ! Den samme Bemærkning kunde fuldtsaavel gjeldc om
et stort Fakkeltog, som lige til Revolutionen (maaske endog

nu paa ny?) plejede at holdes i Staden Dreux paa Jule-

Aften ,
under Anforsel af Geistlighed og Magistrat i Em-

L 2
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(eller længere) plejede tydske Hyrder at antænde Ild

ved at gnide forskjellige Stykker Træ mod hinanden,

tidlig paa forste Pindscdagsmorgen
; ved den kogte de

Haugevæxter og spiste dem i Fællesskab, hvorved de

troede at blive fri for Feber det hele følgende Aar

igjennem. Ovenfor har jeg bemærket at denne krist-

ne Hojtid synes at være indsat isteden for en ældre

hedensk, som indtraf ved Skjærsommers Begyndelse.

Ogsaa i Preussen har man i forrige Tider .(til

det 16de og 17de Aarliundrede, samt formodentlig

endsenere) plejet at antænde Sankt Hans Baunen ved

Nodilden, paa en fra de onnneldte noget afvigende

Maade. Ved at omdreje et Hjul med Toug eller

Strikker, mod et Træstillads, sogte man at frembringe

Ilden, i det man tillige fremsagde visse Ord (Bonner

eller Besværgelser). Dette maatte skee paa det Sted

i Landsbyen, hvor Qvæget det Aar plejede at drives

ud til Græsgangen. Den næste Morgen skulde det

jages over Brandstedet og Asken af det udbrændte

Baal
,

hvilket man tioede vilde forebygge al Qvæg-

dod (af Pest eller Uaar), afvende Skade af Hagl og

bedsdragter. Dertil stodte Adelsmænd, Borgere, Landmænd
o. s. y. tildels i livide Klæder, smykkede med Silkebaaiul, .

Kokarder m, m. Toget gik, under Klokkeklang, tre Gange

omkring Raadhuset og derfra til Kirken, for at biyaane

Gudstjenesten. Hyrder fra Landet medbragte pyntede Lam.

Siden dannede Deltagerne forskjellige Kredse, i livis Midte

de lode Faklerne eller Brandene brænde
,
men dog ikke

fortæres gandske, da Resten blev taget hjem for at bevare

Hus og Mennesker for Ulykke. Man paastod at Ildebrand

aldrig opkom ved denne Lejlighed o. s. v. Det liele an-

sees for en Levning af Druidernes gamle Skikke, da de
[

foiduin skal have Lavt et Hovedtempel i Dreux, Cochin

JVotice &c. 1. c. XII, 458 o. f.

I
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Torden, men Lefordre Græsvæxten og foroge Melkcn.

Det var da ikke mere end billigt at de der havde ar-

Leidet ved at trække Ilden frem (efter deres Tale-

maade) bekom et lille Vederlag af den liele Menig-

hed, hvilket de og plejede at indsamle (i Melk in

natura) fra Hus til Hus, meget tidlig paa St. Hans-

dags Morgen. I Anledning af det ommcldte Hjul

fortjener det at bemærkes, at Almuen i Frankerige,

omtrent i Aaret 1200 (samt senere der og i Engelland) ved

den samme Fest, plejede at omdreje et brændende Vogn-

hjul, eller lade det rulle ned ad en Bakke, for derved at

erindre om Solens Dalen paa Himmelbanen ved Som-

mersolhverv, hvoraf Festens ældste Oprindelse øjen-

synlig fremlyser *). I de ældste nordiske Kalendere

samt paa Primstavene eller Runestokkene, er Hjulet

det almindelige Tegn for Solen og dens Overgang til

Solhverv
, Jævndogn o. s. v. Ogsaa ved de indiske

Aarsfester (feirede med brændende Festbauner) frem-

stilles et stort Hjul
,
bedækket med skjonne Blomster,

som Solens Sindbillede. Baldurs brændende Skib

Ilringhorne (det Kreds- eller Hjul -dannede)
,

som

stodtes ud i Flavet ved hans Ligbegjængelsc, var vel

af den samme Oprindelse.

At beskrive her den mangfoldige Overtro og de

dertil horende Skikke, som have været gjængse i det

nordlige Europa ved hin ældgamle Midsommersfest

(for at folge den Danske, Angelsaxiske, Frisiske og

Tydske Talebrug) vedkommer ikke vort egentlige For-

maal. Det er især deus Flojtidsbaal **) (som et af de

*) Slige rullende Ild-Hjul linde vi og at Lave været brugte

ved denne og flere Aarsfester i Tydskiand f. Ex. ved Fa-

stelavn (ved Vaarsolens Nærmelse eller Gjenkomst).

**) Kogle Forfattere paastaae at Ajis
, de gamle Tydskeres og

sydlige Gollicrs Navn foren Gud, kteden for Nordboernes

i
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udforligst beskrevne og hvorfra man tildels kan slutte

sig til de ovrige) samt hvad der kan antages at staae

i Forbindelse dermed, som jeg her tillader mig at

omhandle, efter troværdige, men adspredte Beretnin-

ger, mest saaledes som de have fundet Sted i Nor-

den, Storbritannien og Tydsldand i det 16de, 17de og

18de Aarhundrede, dog tildels jævnforte med andre

meget ældre *). Dagen i Forvejen droge unge Mand-

folk omkring i Omegnen for at indsamle Gaver eller

Bidrag til Brænde for Baunen (i Norge, som formeldt,

kaldet Brandskat

)

under Afsyngelse af den saakaldte

Ildsang CFeuerlied') hvoraf nogle tydske Brudstykker

endnu haves, ligesaavel som andre lillandske, hvori

Afguden Lihgo prises. Illuminationer (kaldede das

JohanneslichQ foretoges den Nat, dels ved Udbængen
af brændende Lygter, omgivne af rode og glimrende

Blomster (som Valmuehoveder ,
Roser, Bonderoser m.

fl.) for at forstærke Skinnet og dels ved Lamper el-

ler Voxlys , liensatte i eller ved store blomstrende Ur-

H's, H'ss
} har givet Anledning til Benævnelsen uintjyr

(Guds Ild eller guddommelig Ild} og at nian derfor, i Kri-

stendommen
,

har helliget den til Hans (Johans) som en

stor Ilelgen, under Navn nf* Han*feur o, s. v. I Bayern

kaldes den, med usvækket Hensyn til dens ældste Bestem-

melse, Sunneniuendfetter
,

eller Solhvervsild. Middelalderens

ældste Kalendere sætte og Solhverv paa Sankt Ilansdag,

Ex. den Alemanniskc hos Schiller (Jtie mag di Sunne nit

hulter). Romerske Kalendere fra den tidligste Middelalder

sætte og ved 24 Juni : Nativiias Johannis Ba-ptistæ . Sol-

slitium vulgare. Paa samme Maade henfdrles Vintersol-

hverv til Julen.

*) Herved har jeg især benyttet Olaus Magnus 1556, Zeume

de igne Johannæo 1690 og Reiskius Untersuchung des Noth-

feuers, Johannisfeuers &c. 1696, foruden mange flere Skrif-

ter, hvoriblandt gamle Haandskiifter af Sorterup og Monrad,

Hr. Prof. Thieles mig meddelte skriftlige Excerpter m. m.
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tepotter *) (Johannestopfe). Midt i denne skinnende

Blomsterpragt anbragtes gjerne en Engle- eller Yng-

lings-Figur (kaldet Johannes-Engel , i Skotland litill

Johne o. s. v.). Festbaunerne plejede at tændes ved

Solens Nedgang
,
paa Hoje eller Bakker, for at kunne

sees langt borte
, samt virke vidt og bredt omkring i

Omegnen, da man trode, at det Held, som fremkald-

tes derved (især nnar 9 Slags Træ anvendtes til Il-

den) udbredtes til Agre, Marke og Boliger paa den

Strækning, hvor Baalets Lysning kunde sees. I store

Stæder (f. Ex. London) brændte Baunerne paa Tor-

vene. De fleste Mennesker fra de nærliggende Egne

forsamlcdcs ved denne Lciliglied. Baunen plejede som

oftest at antændes paa en eller anden ceremoniel eller

overtroisk Maade, især ved den her beskrevne Nod-

ild **). I nogle Egne skede det af unge Drenge og

*) Magen til disse Blomslerilluininalioner sees endnu ved den
• •

store Sommersolhvervs Fest (kaldet Perraherra
)
blandt Oen

Ceylon* Buddhister. Dertil vælges især Krandsc eller

Guirlander af 9 Slags Blomster og Lamper med 9 Væger.

Hine europæiske Midsommers-Lys ere ellers et Modstykke

til de hos os fordum beromte Julclysy
hvorom megen Over-

tro havdes o. s. v.

**) I Middelalderen, og senere, plejede man at kaste Ben i

Midsommersbaalet. Muelig har dette oprindelig sigtet til

Baldurs Ligbaal eller andre lignende Myther, ligesom og

del Hestehoved, som undertiden lagdes i Ilden, til Gudens

med ham brændte Ilest o. s. v. Den kristne Legende

sogie senere at forklare den forstommeldte Skik af Johannes

den Dahers Ben
,

hvilke Hedningerne foregaves at bave op-

brændt ni. m. I Norge brændte man den Nat etslags Tjæ-

re, hvorved man, efter Almuens Udtryk, vigslede eller

viede Kreaturerne
,

for at de
,

i et belt paafolgende Aar,

ikke skulde komme til Skade. I Sverrig opreiste man

Stave og korsdannede gronne Grene paa Agrene, som ma-

giske Præservativer for Torden, Ufrugtbarhed, Slanger, ska-

delige Insekter o. s. v. Denne Skik beskrives af Wester-
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Piger, i andre af voxne og gifte Folk. Derpaa tændte

de tilstedeværende Mandfolk et stort Antal Fakler

og svingede dem mod Himmelen med koje Glædes-

raab, som stundum ledsagedes af Instrumentalmusik.

Derefter lioldtes stor Ljrstiglied af beggo Kjon ,
med

Sang *) og Dands omkring Baalet, samt et festligt

Maaltid
, hvorved man (blandt andet) nod de saakaldte

Johanneshager

,

bvori Hyldeblomster (af et forhen i

Preussens Hedendom helligt, samt ellers senere i ma-
gisk og endnu i medicinsk Henseende liojtagtet Træ)

Vare indbagte. Dertil vederqvægede man sig med
stærke Drikke, især den vidunderlig styrkende Johan-

nes Vin eller Minne (ogsaa tilhorende tredje Juledag).

Ellers drak man klart Vand af de forst i Hedenskabet

og siden i Katholicismcn dyrkede hellige Kilder **)

dabi, som gjængse i lians Tid, men var allerede et Par

Aarkundreder for, beskrevet af Olaus Magnus (XIII
, 4).

Den samme Nat sogte Overtroiske det vidunderlige Breg-

nefro
,

magiske Stene o. s. v. for derved at kunne gjore
• •

sig usynlige, opnaae sine Onsker o. s. v. For mente man

og at Dodningurner kun kunde opgraves ved denne Tid

af Gravhojene.

) Olaus Magnus omtaler (XV
, 10) vidtloftig de ved denne

Lejlighed i Sverrig brugelige Folkesange
,

dels soin gamle

Kjæmpeviser, dels som moralske Læredigte m. m.
,

af-

sjungne i selve Dandsen (som forben paa Island og endnu

paa Færoerne) men dog ledsagede af Harpeklang og Floi-

telyd. I Tydskland digtede og sang Ynglingerne selvgjorte

Viser, hvoraf de beste belonnede af Pigerne, med dertil

bestemte Krandse. Det er for bemærket at St. Hans Baa-

let endnu i Frankerige indvies med kristelig religiose San-

ge, hvorimod de Lillandske o. li. ej ere frie for hedensk

Afguderie.

Denne Skik er bekjendt nok i bele Norden, og i Særde-

leshed i Danmark. Durand mente (i det 13de Aavhun-

drede) at de brændende Baal skulde rense Luften fra Pest-

smitte samt bevare Kilder og Vande fra Forgiftelse af de
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som den Nat især mentes at Lave helbredende Kræf-

ter. Andre badede sig i Floder, varme Kilder, Ha-

vet o. s. v. i selvsamme Henseende. Desuden iagfto-

ges mange andre overtroiske Skikke, især ved den fal- -

dende Dug og de da sankede medicinske eller magiske

Grene, Urter, Blomster o. s. v. hvoriblandt her i

Danmark den efter Guden Baldur i hele Norden op-

kaldte og med ham (i den yngre Edda) sammenlignede

Baldersbraa, ellers regnet til Sankt Hans Urterne, i

Sverrig og kaldet
5,

Johannesblomster,” hvoraf Mythens

Forvandling til Legende tilstrækkelig ind lyser *). Af

da omsværmende (mytbiskq) Drager og lignende Uhyrer,

der og frygtedes af den nordiske Almue langt ind i det

18de Aarhundrede. I andre Skrifter bar jeg viist at denne

Overtro forst i vore Lande gjeldte Eddaernes Nidbug og

hans Slanger
,

der atter synes at nedstamme fra Persernes

Ahriman og lians Dragesljerner
,
som forgiftede Jorden og

tilbageholdt de rene Vande
,
men bleve overvundne af Ho-

vedengelen Tir eller Taschter netop ved Sonnnersolliverv,

da Persernes og vor egen ypperste Vand- og Ivilde-Fest

boldtes. Delte Æmnes mangegren ede Udvikling maa vi her

forbigaae. Det var maaske etslags Reminiscens af ln’n Dra-

getro
, at man i Wurtzburg omtrent 1530, ved det af Hoffet

paa Sankt Hans Nat givne Fyrværkerie
,

foreslilte flyvende

Uddrager 1

, som kastede sig i Vandet. Ellers er det vel in-

gen Tvivl underkastet, at Grækernes Hydra, den Lernæi-

eke Slange, Slangebæreren (
OphiucTius) og selve Krebsen

(der og af nogle Oldsagn udgives for et grumt Uhyre)
,
—

alle i eller ved Krebsens, Lovens og Jomfruens Tegn— for-

dum have staaet i nogen Forbindelse med hine ældgamle

og vidtudbredte Mytlier og Folkemeningcr, som tildels ere

ommeldte i den næstforegaaende Afhandling.

*) Hertil horer vist og (efter Mones sindrige Bemærkning

1. c. II, 426) den tydske Overtro
,

at Egemistelen (Drui-

dernes ypperste Lægemiddel) især burde afhugges den Dag

da Sol og Maane gaae ind i Krebsens Tegn (o: ved Som-

mersolbverv
,
da Baldur faldt for Misteltenen). Middelet

brugtes blandt andet mod den faldende Syge.
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de saaledcs samlede Planter dannede man de saakaldte

Johannes-Krojier og andre Blomsterkoste
, som tildels

siden forvaredes i Husene for at tjene til Ainnleter

mod Torden, Trolddom, Sygdomme, Vaalieu o. s. v.

I Middagsstunden af Sankt liansdag (oprindelig vistnok

paa SoJhvervsdagen) maatte man dog samle det saa-

kaldte Johannes - Blod , en rod hlodlignende Saft af

visse Sankt lians Urters Knopper eller Rodder, som

menes at bringe Lykke o. s. v. I Forstningcn blev det

vel anseet for at være Baldurs, men siden den halshug-

gede Helgens Blod. I Norge lavede man af det da

plukkede Hypericon perforatum (med gjennemstukne

Bladej*) kaldet Maudeblod o. s. v. en Olie eller Salve,

som mentes at lijelpe mod Saar af alle Slags Vaaben

;

dette synes tildels at sigte til Mytlicn om Baldnrs næ-

sten fuldkomne Usaarlighed og dog derpaa følgende blo-

dige Uod. Hine Oldsagn erindre vistnok om det græsk-

asiatiske
,
som lod de rode Roser opkomme af den ihjel-

slagne Adonis's Blod. 1 Tydskland plejede man, paa

Sankt Hans Nat
,
at samle den ogsaa i sydlige Fabler

beromte Ridderspore, for at stirre gjennem dens Blom-

ster paa det brændende Baal
,
da Øjensygdomme trodes

at afvendes derved
,

i et helt paafolgende Aar. Nogle

lode Klæderne trække Rogen til sig, for at de i det

samme Tidsrum skulde blive fri for Feber. Andre ka-

stede visse Urter i Ilden i det de fremsagde Ønsker eller

Bon-Formularer, for saaledes at opbrænde og fortære

alle deres Sorger og Ulykker. I det hele mentes hin

*J Lignende Overtro bos andre Folk fremlyser af Plantens

Navne i andre Sprog, som i Tydsk ; Lugers llcrrti Goties

Tf un&erkrciut
, Jage-Teujel, Teufclsjliche ;

dog skal Djæve-
len have gjenneinboret dets Blade. Grækerne gave den

Navn af Ilyperion, Solens Fader.
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festligefBaune (i Overensstemmelse med Preussernes for-

meldte Overtro) at medbringe mangefoldig Nytte. Man
Laabede endog ved den at kunne afvæbne eller afvende

al Trolddom og Forgjorelse, samt i Særdeleshed at

forebygge den saakaldte Brand i Sæden eller Kornet,

som da stod paa Ageren. Undertiden anstillede man
højtidelige Omgange eller Processioner, omkring Mar-

ker og Agre, med tændte Brande eller Fyrrefaklcr i

selvsamme Hensigt. Ved selve Midsommersbaunen

sprang Voxue og Unge over Ilden eller gjennem den,

og Born bares paa samme Maade derover i Modrenes

Arme, for derved at vinde Helbred og Lykke.

Denne Skik leder os til fuldkommen Opdagelser

af den hele Festligheds ellers utrolig hoje Alder og

Asiatiske Oprindelse, da vi vide, at den allerede for-

bodes saaledes i Mose Lov: "Der skal ikke findes

Nogen hos dig, som lader sin Son eller Datter gaae

gjennem Ilden" (5 Mose B. XVIII, 10) *). Dog iagt-

*) Ogsaa Mennesker offredes til Osteriændernes Baal
,

som

dog ellers kunde forsones ved Gang eller Springen over

Ilden eller gjennem Baalet. Almindelig forklares Celler-

nes Heal (£e/, Beli ,
Beles

,
Bilen o. s. v.) for den sam-

me som den orientalske Baal eller Bel . Det er da liojst

mærkeligt, at Skotterne endnu, i Pertshil e, som de selv

sige, offre saaledes til Baal, paa Festen Beltan
,

Baltien

eller Balden
,

den forste Mai (en af de Celtisk- Finske

Qvartalsfester) : ”Alle Ynglinge Ira Kjobsied et eller Lands-

byen mode paa Marken. Yed en opgravet Groft og en

deraf opkastet Jordvold afstikke de en rund Plads
, som er

stor nok til at rumme hele Selskabet. De tænde dernæst

en Ild og lave derved en Kage af Æg og Melk, samt en

Fladbrodskage af Havremeel, som ristes paa Gioder, lagte

paa cn Sten. Efter at Æggekagen er spist
,

deles Levsen

i mange Stykker, svarende til de Forsamledes Antal. Et

af dem sværtes
,

og lægges, tilligemed de andre, i en Bat,

hvoraf de alle udtrække hver sit Stykke i Blinde. Den
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toges den meget længe derefter af Joderne, under den

afgudiske Konge Achas, ”da man bragte Brændofire

og gjorde Rogolse paa Hojene og i Lundene** men
''Kongen selv Jod sin Son gaae gjennem Ilden, efter

Hedningernes Vederstyggeliglieder, hvilke Herren havde

fordrevet fra Israels Born’’ (2 Kong. B. XVI, 3, 4,

12 o. f.). Den heromtalte Skik dreves ellers ved Baal-

Molochs Dyrkelse i Palæstinas Naboland, Phoenicien,

og netop der vide vi at Sommersolhvervsfesten feire-

des med stor e Baal
,
ligesom og Adonierne i Græken-

land, Ægypten o. s. v. *) vare dens Efterligninger eller

der faar det forbrændte eller sværtede Stykke til sin Lod,

maa offres lil Baal for et frugtbart Aar, saavel for Men-

nesker som for Qvæg. I vore oplyste Dage slipper ban

dog med at springe tre Gange gjennem Ilden, Lrormed

Festligheden sluttes. ** Dr. John Jamieson, som har beskre-

vet denne Skik (der tit forgjæves er bleven forbuden af

Skotske Kirkeforsamlinger) udleder den fra hine ældgamle

asiatiske Baals-OfFre
,

i Skotland helligholdte til Ære for

den til Norden tilbagevendte Solgud. Pennant har og for

(1760) beskrevet den samme Ilojtid i andre af Skotlands

Egne
,

hvorved flere Biomstændigheder bemærkes
,
som

Libationer ved dens forste Begyndelse
5
Oflerkager, som af

hver Person brækkes i 9 Stykker og kastes i Ilden med

Bonner til 9 forskjellige Guddomme
,

for al bevare eller

skaane de bedendes Qvæg, Faar, Heste o. s. v. Derefter

offrer man og (ligesom fordum i Ægypten) til skadelige

Bovdyr og Rovfugle. Ellers dandser man , efter Solens

Gang, tre Gange omkring Ilden. De Skotske BaaUhoje
,

der og Åndes i det nordlige England, har man (i Katholi-

cismcns Tid og senere) tilegnet visse Ilolgéne.

*) De Baal, som paa samme Tid plejede at tændes i Ægyp-
ten, for at forjage Pest eller dræbende Sygdom, vare vist

ældre end de Græske Adoniers Ind forelse i Landet, skjont

megen Forbindelse ellers virkelig har fundet Sted mellem

Osiris's og Adonis's Dyrkelse og Mythelegender. Nu
plejer Pesten ,

i Ægy pten
,

at ophore af sig selv paa den
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Sidestykker. Derfra nedstammede og de afgudisko

Baal
,

som efter Kristendommens Indførelse aarlig

selvsamme Aarstid, Ted Soinmersolliverv holdtes ellers

Grækenlands beromte Olympiske Lege, livor den da tit an-

tændte OHerild vel kunde kaldes en Hojiidsbaune
,

flam-

mende fra det uhyre store Hovedalter, som blot var opfort

af den ved Erandoflrene fremkomne Aske. For deres

Stifter ansaa man den Idæiske Herkules (fra det i Oldti-

den halv-phoeniciske Creta). Maaske var han oprindelig

den samme som den Thebaiske
, der frivillig besteg sit

Dodsbaal paa Bjerget Oeta
,

hvilket formodentlig (efter

Creuzers, Buttmanns o. fl. Mening) rettest hentyder til So-
lens eller Solgudens aarlige Selvopbrændelse

,
efter Oldti-

dens enfoldige eller mythisk - allegoriske Begreber. Hans
Bedrifter forestiltes virkelig i de Olympiske Templer, lige-

som han og dyrkedes der ved særegne Altre. Begge vare

vel i Grunden identiske med den Tyriske Hercules, hvis

Ilojtid Phoenicierne og feirede med Kamplege hvert 5te

Aar og hvilken Thasierne
,

af Phoenicisk Stamme, ivrig

dyrkede; dog oprettede de, i Olympia, en kolossalsk Her-
kules-Statue

,
som i Skikkelse nærmede sig til de græske,

men var ogsaa ndarbeidet af en Æginet. Var Hercules

saaledes en Solgud, der dyrkedes ved Sonimersolhverr

(ligesom og ellers paa samme Aarstid, i Athencn og Rom,
ved bestemte Fester) saa er det mærkeligt at Plato i sin

Republik foreslog, at en af dens vigtigste Hojtider skulde

holdes ved Sommersolhverv, paa et Sted, som var helliget

til Solen og Apolio. Pausanias (VIII, 31) saae i Megalo-

polis (i Arkadien) et Billede af Solen (Ilelios) som og

havde Tilnavne af Frelseren (Soter) og af Uerlules
(
Ile-

miles'). Jfr. Macrob. Saturn. 1 ,
20. samt Munter Reli-

gion der Karthager 2 Ausg. S. 40 o. f. om Heralles Sote

paa de Thasiske Mynter samt hans Identitet med Solen
; om

den Thebanske Ilercules’s lignende Oprindelse og hans vir-

kelige Dyrkelse af Tyriere efter Græske Indskrifter m. ni.

Den phoeniciske Hcrkules dyrkedes ivrig i Spanien f. Ex.

i Gades 5
at saavel dette Folk som Karthaginenserne stif-

tede Kolonier i det vestlige Europa, samt udbredte deres

V
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plejede at tændes i Syrien (benved Aar 440 e. Chr.

F.) da Mænd og Drenge sprang over Ilden, men Mo-

drene bare deres Born over den, netop ligesom dette

i vore Dage skeer i Europas nordlige Lande. Den
Selvsamme Skik herskede i Middelalderen (ved 800 og

1100 Tallet) i Constantinopels Omegn ved Hojtids-

baunen den 23 Junii, med Lystigheder, Dandse, alle-

haande hedenske Goglerier *) og Spaadomskunster ved

Lodtrækning m. m. (hvilke Midsommershojtiden endnu

i vort Norden ikke mangler). Folkefesten holdtes

dog egentlig nogle Dage i Træk (hvilket og lindes at

have været Tilfældet i vore Lande). Uagtet de man-

ge heftige Forhud som skede herimod af Ovrigliedeu,

ved bleve dog disse festlige Baal paa Hojene at tændes

paa den samme Aften, lige til nærværende Tidspunkt,

efter Beretning af den lærde Svensker Borggren , en

af de nyeste Reiseheskrivere over disse Orientens Lan-

de. Ogsaa i Persien brændte de fordum (efter v.

Handel over denne Lele Verdensdel, er tilstrækkelig he-

kjendt, saa at det ej er usandsynligt at noget af deres Re-

ligion og de dertillierende Skikke og Lave forplantet sig

paa samme Maade.

*) Man valgte f. Ex. en saakaldet Dronning, svarende til Eu-

ropæernes Maidronning eller Grevinde o. s. v. Lvis Hyl-

ding og tit feiredes paa Midsoinmersfesten — fordum maa-

ske forestillende Hedningernes Himmeldronning. Hun Lier

fort omkring i festlige Optog, med Sang og Trommeslag,

udtrak Spaadomslodderne m. m. Man Lentede Sovand

fra Stranden, Lvormed Husene Lesprængles o. s. v. Bal-

samon klager meget over disse afgudiske Skikke. See Ler-

om Iiinterim Deiikmaler der Christcaihol. Kirche 2 IJ. 2

TL. S. 565. Romerske Kalendere fra den tidligste Mid-

delalder 'ommelde lignende Skikke, som gjængse i Rom
paa St. Hans Yigilie : "Ignes fiunt. Puella eum parvo tym-

:

pcino
,
qvod coronulam appellant , aqvcc i?i nocte natanlur ;

pensiles fiunt ” & c.

1
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Hammers o. U. Undersøgelser
,

for at forherlige Høj-

tiden Tirgan eller JNiranruz• De tændtes ved den

hellige Ild, som forvaredes i Jldtemplprne
,

og tit

frembragtes paa en lignende Maade som Nodilden,

forsaavidt den ikke toges af de brændende Naphtakil-

der, som vel tildels meget bidroge til den Persiske

Ildreligions hurtige og særegne Udvikling*
4

').

Saa gammel er da denne næsten almindelige Na-

turfest, men de Skikke hvorved dens Offer- eller

Alter -Ild fordum i Europa antændtes, ere dog for

det meste ved dens Højtideligholdelse gaaede af Brug

Af det foranforte see vi at Qvægsygen Lorte til de

Ulykker, som skulde afvendes ved dens hellige Baune.

Da Nddildcn allerede, som formeldt, blev forbuden i

Tydskland ved Kristendommens forste Indførelse, blev

den efterhaanden afskaffet ved Festbaalenes Antæn-

delse paa mange Steder- Dens Erindring og den der-

med forbudne Overtro védligeholdtes dog, og opfri-

skedes især i Nodens Time, naar Qvægsygens Plage

indfandt sig og truede med at odelægge Bondens Vel-

færd. Da greb han, trods alle Forbud, til hint æld-

gamle overtroiske Nodmiddel, hvis Udførelse i nyere

*) Den Persiske Sommersolhvervsfest boldles ellers til Ære
for de Genier der bevogtede og velsignede Vandet, som

Floder, Kilder o. s. v. Da fandt ogsaa Kildedyrkelsen

Sted i det hedenske Norden og finder det endnu lige til

vore Dage f. E. i Sverrig ved de saakaldte Offierlilder*

Ved Kristendommens forste Indforelse i Tydskland varede

slige Vandfesler i 3 Dage, store Gjæstebude fandt Sted

ved, dem o. s. v. Alt sligt forbodes af Bonifacius, efter

lians Poenitenliale . Muelig bare Stifterne og Indforerne af

Johannes den Dohers Fest (saavel i Syden som i Norden)

derved taget Hensyn til den ældre Folketro om Vandets

Hellighed
, forbunden med dets rensende og lægende Egen-

skaber m. in.
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Tider i Skotland og dertilhorende Oer vi allerede have

betragtet. Qvægsygen kaldtes af de Tydske Bouder
das wikle Feuer (af Romerne sacer ignis) *); de mente

at den foraarsagedes af onde IJdaander, som inaatte

fordrives med en Ild, hvilken den hedenske Oldtid

havde anscet for at være af en hellig og guddomme-

lig Natureller Oprindelse. Vi have og, fra samti-

dige Ojenvidner, Beskrivelser over denne Ceremonie

saaledes som den plejede at foretages i T)rdskland i

det 17de Aårhundrede. ”Naar Bønderne i en vis

Egn eller Landsby allerede have lidt stor Skade ved

Qvægsygen , holde de en Sammenkomst og beslutte

derved at gribe til Nodildens Antændelse. Paa en be-

stemt Dag maa da al Ild være udslukt i ethvert Hus,

hvorfra ellers et vist Qvantum Straa og andet smaat

Brændsel, som dog helst burde være af ni Slags Træer

leveres til fælles Brug i dette Tilfælde. Paa det til

Baalet bestemte Sted drives en stærk Egepæl dybt ned

i Jorden og et Hul bores gjennem den. I Hullet sæt-

ter man en stærk Trævinde, smurt med Tjære og

Vognsmdrelse, og den omdrejes saa længe med megen

Kraftanstrengelse, indtil den fænger Ild. Ilden op-

fanges strax i Totider og andre brændbare Sager, som

man har paa rede Haand, og dermed antændes atter

en lang Straa- og Ved-Dynge, som for var blevet

udbredt mellem Vægge eller Gjærder. I det den

blusser, jages Qvæg eller Heste (forsaavidt Omgangs-

sygen truer dem) med Stokke og Pidske tre Gauge

gjennem Baalet. Derefter drives Qvæget ind i Stal-

den eller ud paa Marken. I det Baalet slukkes plejer

paa nogle Steder enhver Husfader at tage en Brand

*) Koldbrand, som nnfalder Menneskene, kaldes af den tyd-

ske Almue Jliegendes Feuer,
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hjem med sig*), og slukke eller afkjole den i Vadske-

karret eller SpoJtonden
,
samt derefter lægge den i den

Krybbe, hvor Kvæget focres, hvor den bliver lig-

gende nogen Tid. Nogle pleje at opbrænde den Pæl

og Vinde, hvorved Ilden var bleven frembragt, andre

soge at redde dem, for at kunne bringe dem i god

Forvaring.”

Nogle plejede at tænde denne Ild ved cn Vinde,

anbragt i eller mellem to Pæle og omvundet af Kap-

per, smurte i Olie eller andet Fedt. Andre brugte

en Strikke af Toug eller Haar, sammensogte nislags

Træ

,

og boldt saa længe ved med voldsom Anstræn-

gelse, til Ilden kom frem (eller faldt ned, efter Rei-

*) Denne Skik brugtes og i Skotland ved Bealteinsfesten i

Tolands Dage, ligesom og i Tydskland ved Paaskebanlene,

St. Hansilden o. s. v. Andre tillagde Asken fra lN’ckl ilden,

St. Hans 'Ild og flere, vidunderlige Kræfter, som til at for-

drive skadelige Insekter (naar den strodes i Haverne), samt

ellers Trolddom, Sygdomme o. s, v. Denne Overtro lier-

skede især i Tydskland, og en lignende havde man lier i

Danmark 1736 og senere (efler Pontoppidan og Jonge) cun

Jule-Asken. Jul er et Modstykke til St . lians T)ag (som

Thiter- og Sommer-Solhverv) ligesom 1ste Nov. til 1ste Mai

(som Vinter og Sommer). Hertil hore Almuens Spaadommc

af den hellige Ilds Aske. Flere Exemplcr derpua ere nn-

forte om Novemberhaunen. I Nord-England spaar Almuen,

mod Sommerens Begyndelse, af visse Indtryk i den Aske

som St. Marcus Aften lægges paa Arnen i den Hensigt. At

slige Skikke endnu iagttages af Indiens Afgudsdyrkere
, vil

vises i det Folgende. Deres hedenske Oprindelse erfares

tydelig af de Preussiske Afgudsdyrkeres Tro paa Asken fra

den hellige Ild
,

som bestandig underholdtes til Gudernes

Ære
;
den ansaas nemlig for det ypperste Lægemiddel mod

Menneskers Sygdomme, især naar det understottedes af Præ-

sternes ivrige Bbnner.

M .
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ski tis’s Udtryk *). I det 18de Aarhundredo vedbleve

slige Antændelsesmaader af Nodilden i Tydskland
,
og

det paa mange Steder (efter Zinckes Vidnesbyrd 1744)

eiidskjont den erkjendtes at være strængelig forbuden

saavel i geistlige som verdslige Love. End en sær-

egen Maade (som minder om Vestas Dj'rkelse) brugte

man i Halberstadt. Kydske Yngliiige maatte omdreje

cn Trævaltse
,

indtil Ilden fremkom.

Den ber saaledes beskrevne Nodild blev, tillige

med flere hedenske Skikke, allerede forbudt de til

Kristendommen overgangne Tydskere af det Liftinske

Concilium, boldt Aar 742 den 2 Ide April (XI C&l.

Maj) med disse mærkelige Ord : *'Populus JJei paga-

nias non faciat eed omnes spurcilias gentilitatis ahji-

ciat
,

sive sacrificium mortuoruin
,

sive seterilegos vel

divinos
,

s. phyladeria
,

auguria s. incaniationes
,

s, hostias inunolatilicis
,
qvas slulli homilies

,
juxta ec-

clesias
,

rilu pagauo faciunt sive illos s ci-

cr il eg o s ig nes qvos N i e dfe o r [Notfeuer, Nod-

Jyr] vocant. Det samme Forbud forekommer og i

*) I vore Dage lade Landmændene i visse Egne af Tydsk-

land sig noje med at frembringe Nodilden ved Staal og

Flint (efter Mones Beretning). I vort Norden henførte

man denne Maade til Tliors Dyrkelse og Saxo bevidner

den Tro blandt de hedenske Danske, at en saadan Ild for-

drev eller modstod onde Aander og Trolde. De. beden-

ske Tydskeres hellige Foraarsild synes at være bleven

frembragt paa en lignende Maade, da Bonifacius forespurgte

sig hos Paven (omtrent Aar 742) om Paaskeilden, som sat-

tes i dens Sted, kunde tillades, og i al Fald frembringes af

Krystal. Paven tillod vel Paaskeilden men ikke Stenens

Brug. I Durands Tid (henved 1260) antændtes dog Paa-

skeilden i Frankerige, enten ved Staal og Flint eller' ved

Solild, opfanget ved Gjenskinnet af en Krystalsten. Per-

serne tændte fordum deres hellige Ild, saavel ved Staal og

Sten
,
som ved Træestykkers Rivning eller Gnidning.
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den samtidige saakaldte Indiculus sirpersiitionum eller

Fortegnelse paa de overtroiske Skikke, der forbodes

de Tydske, især Tliuringere og Nederlændere, som

da borte til Curolornanns Statholderskab eller Hertug-

dømme. Den oplyser ypperlig den anførte Forord-

ning, i det den viser, at den forbudne Nodild plejede

at tændes ved at rive eller gnide Træ, med disse Ord

(Art. 15): de igne Jricato de ligno
,
id est JVodfyr,

Uagtet dette Forbud nu er næsten 1100 Aar gam-

melt og utallige andre efterkaanden paafulgte, er den-

ne hedenske Skik ikke endnu udryddet i Tydskland.

Bedre er det lykkedes for Geistliglied og Ovrighed i

Danmark og Norge, hvad Nddildens Antændelsesmaa-

de angaar , saa at dette Navn neppe engang nu kjen-

des eller forekommer i Sproget. Dog vare fordum

Valborgs- og Midsommers - Baalene sande Nodilde,

hvorom og i Hovedsagen (hvad deres formentlige

Nytte angik) den hedenske Tro vedvarede. Desuden

forekomme andre Levninger af Nodilden i det smaae,

tildels med visse karakteristiske Kjendemærker, som

den baade i Europa og Asien bar beholdt. Folgende

Bornholmske Almueskik beskrives nemlig saaledes af

Skougaard (1804): ”Mod Sygdomme pleje nogle over-

troiske Almuesfolk at tye til visse saakaldtc kloge

Koner, som befatte sig med magisk Qvaksal verie. En

af deres kraftigste Midler er den saakaldte Stobning *),

som gaar saaledes til : 4 Slags Bly og arvet Solv smel-

tes sammen med saakaldet 9 Slags lid
,
det er at sige

*) Af en lignende Oprindelse er vel den af Thiele bemær-

ker overtroiske JSly&tobning som foretages af danske
,
sven-

ske og tydske Piger Nytaarsaften ,
for af (le i Vandet dan-

nede Figurer at spaae om deres tilkommende Kjæreste

m. m.

M 2
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JJrændsel aj 9 forskjéllige Slags Træer *) og dernæst

gyder det ud gjennem en aabnet Sax
,

et Sold eller

deslige, i en Botte Vand, som boldes over Patientens

Hoved. Imidlertid vedbliver den kloge Kone med en

uforstaaelig Mumlen og adskillige Gebærder indtil den

hele af hende anordnede og forestaaete Forretning er

til Ende. Saaledes kureres især de som menes at være

” Djæulestodte ved at liave kommet et eller andet

ondt nær. Dog skeer det paa samme Maade over syge

Koer, Heste og andre Kreature, hvilke man giver sig

Omhu for at redde fra Doden." Hertil horer de Dan-

ske Bonderfolks ovrige Overtro om Ildens Liagt til at

afvende og helbrede Sygdomme, samt tillige alslags

Trolddom, Forgjorclse og Djævelskab. Saaledes pleje-

de de
,

for et Aarhundrede siden, naar de biyggede,

at kaste nogle Gioder i dikarret, for at Trolde ej

skulde fordærve Oliet. Endnu 1798 beskrev Jonge

vidtloftig hvorledes de kloge Koner blandt Nordsjæl-

lænderne plejede at mane ''eller læse og korse" de

onde Åander bort fra syge Husdyr, som mentes at være

"forgjorte eller krammede af underjordisk Tojerie."

Dertil borte desuden Rygning med Svovcl (allerede

kaldet Se7ov af Grækerne) , saaledes at Ild lagdes i

en Træsko (forhen baaret paa et Mand folks hojre

Fod) under aaben Himmel, og stddt Svove1 ostes si-

den over Gioden. "Aandens Beherskerinde,, bar der-

paa dette synderlige Rogclsekar, sagte mumlende, tre

Gange avet omkring Hesten eller Koen, ligesom det

og tregange svingedes avet omkring Kreaturets Krop

og da mente man at "Aanden flyede overst hen i

*) Af en lignende Art er den Overtro blandt de Fycnske

Bunder
, at Amuleler, sammensatte af 9 Slags Træ

,
vare

særdeles heldbringende. Denne Bemærkning skylder jeg

Hr. Prof. Basks venskabelige Underretning.
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Ægypten” eller, for Kortheds Skyld, "til Bloks-

bjerg.” Ogsaa ansaa de samme Bouder det dengang

for nodvendigt at brænde Lys over et udobt Barn for

at det ikke skulde forbyttes af Trold- eller Bjerg-

folk, der lodc en Skifting eller Krobliug blive tilba-

ge. Efter Holberg vidste fordum Almuen paa An-

holt at Bjergtrolden, saasnart ban

kun Lys og Solen seer

Forvandlet blier til Sten, kan sig ej rore meer.

Herved bemærker Junge at det er **et Sagn, som grun-

der sig oprindelig paa Zoroasters dualistiske System

om Lyset og Morket og deres indbyrdes Strid.” Dette

er vel ganske rigtigt
, men nærmere ligge os de Eddi-

ske Sange, i hvilke det selvsamme fortælles, efter

Folketroen i Nordens Hedenold. Ogsaa de saakaldte

Tordenstene menes af Danmarks og flere Landes Al-

mue at liave lignende magiske Kræfter, til Huses og

Menneskers Beskyttelse; hertil knyttedes nemlig for-

dum Troen paa Thor og hans himmelske Tordenild,

hvilken den Ibrsaavidt hellige jordiske Ild tildels men-

tes at skylde sin Oprindelse. I Slesvig og Holsteiu

har Almuen (endnu i AaretlSOO, efter Schiitzes Hol-

steinisekes Idiotikon) brugt det saakaldte Utboten, en

overtroisk Brændekur da man nemlig slog eller blæ-

ste Ild over Mennesker, som lede af Hudsygdomme

(som Rosen, Bylder o. s. v.) i det man tillige frem-

sagde visse Bonner, Besværgelser eller saakaldte hel-

lige Ord*).

*) Det er vel og en Levning nf ITolsteinerncs hedenske Ild-

dyrkelse
,

al Somæmlene kalde et bekjendt ildagligt Me-
teor

,
som viser sig paa Havet i aftagende Uva?ir og spaaer

saaledes om Redning af Fare: dat hilligc Fur. Af Ro-

merne tilskrcves det og Castor og Polltix, men siden af

Katholikerne (saavidt jeg erindrer efter Miinters Bemærk-

ning) Helgenerne og Tvillingbrodrene Cosmas og Damie-
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En Alt af Nodild, som lignede den nysbeskrev-

ne Danske, brugte ogsaa de norske Bonder paa Sond-

mor, efter Stroms Beretning, 1762, ikke mod Krea-

turers, men mod Menneskers S3'gdomme, af det Slags

som kaldes Alvgust
,

det er at sige: de onde eller op-

irrede Alfers Paabkesning eller Aandepust, hvorved

det Onde er foraarsaget. Man tog nemlig Alfnæver

(som en dæmonisk Mosplante) Svovel
,

Salt og Meel

(i sin Tid horende til Grækers og Romeres mola salsa

eller OfFerdej) og endelig Knopper aj ni Slags Træer.

Alt dette antændtes og oppustedes ved Smedebælgen

til et lille Baal
,
paa det at den Syge kunde faae den

fornodne Rygning
,
hvoraf han ventede sin fuldkomne

Plelbredelse. Andre ansaa Bark aj ni Slags Træer

for et ypperligt Lægemiddel. Hertil hore, som Præ-

servativer, Tellemarkbondernes Vegsien, Vigslen eller

Fyren
,

samt flere forbeskrevne nordiske, tydske og

brittiske Skikke af samme eller lignende Arter.

Nodilden kjendtes og brugtes af S verrigs Almue,

efter Westerdahl, 1774, under Navn af Gnideid *)

nus. Paa en anilen Maiade synes Holsteinerne at erindre

Thors Tordenhammer, ved de af Schutze optegnede Eder:

i de Hamer ! Dat dik de Ilamer ! Dat is verhamert (istedet-

for det li6
j
tydske verdonnert

)
samt Ordsproget: de Jlamer

kennt se all. Gamle Kroniker tale og om en Tordengud,

Hamoys
,
dyrket i Nordalbingien. Thor kunde vel kaldes

Hamarsas eller Ilanimerguden.

*) Af det svenske gnida , Danske gnide ( fricaré

j

hvoraf det

lydelig sees at denne Gnidehi gandske ,svarer til de Tyd-
ske Hedningers ignis de ligno fricaio. Ilint Ord er vel

ellers af samme Oprindelse som de oldnordiske og island-

ske nida , nyda (motando premere} nauda (velementer ur-

gere) samt nua, nya {jrienre) gnya {vi premere
,
ulliderej knya

{adigerej
,

svarende til de Angelsaxiske nidian
,

neu&ian
,

m. il. hvoraf Slægtskabet med JYeidJircy Nodfyr m. m.

djensynlig indlyser.
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ilden al Tvivl kaldet saaledes fordi man har plejet at

frembringe den ved at gnide forskjellige Stykker Træ
mod hinanden, — til alslags antimagisk og helbredende

Røgning. Til en saadan lid anvendes undertiden Qvi-

ste af 9 Slags Træer . Frugttræer, som roges der-

med, liaabes at give rigelig Frugt, men Fiskergarn

ved det samme Middel at vinde Held til Fiskefangst

o. s. v. Mange flere Levninger af Ildens hedenske

Dyrkelse bar man — lige til de nyeste Tider— sporet

lios den Svenske Almue, foruden de allerede beskrev-

ne, f. Fx. disse : Blærer paa Læben kaldes Mare-Kys

(altsaa foraarsagede af Trolde) men de læges ved at

kysse druen eller Skorstenen. Spytter nogen i Ilden,

med frisk Tunge, bliver den derimod fuld af Blærer.

Raaber nogen eller springer ved Udsvaade ,
raser Il-

den desto heftigere. Ved Kulmiler o. s. v. maa Ilden

kun nævnes Varme. Kjærne og Kjærncstok indvies

med Vand og Ild forend de bruges, for at Smor skal

faaes til Overflod
;

Olkarrene vies og med gloende

Kul for end Brygningen foretages. Naar et Kreatur-

kjobes, ledes det ben til Arnen
,
for der at see den

brændende Ild. Salt oflres til Ilden naar Melk kaa-

ger over, for at Koen ej skal komme til Skade o. s. v.

Vi have for bemærket at Nodilden i Finland

bruges til at antænde den Ilojtidsbaune
,

som der

brændes paa Hclcici eller Pintsefesten, udmærket ved

visse offentlige Lege, kaldede Hipci (helligholdt med

tre Dages Gjæstebud af de Svenske i Middelalderen,

o. s. v.). Finlænderne ærede overhoved, i Ilcdcndom-

mens Dage, Ilden særdeles hojt. Lynudsenderen TJk-

ko-Taran (Nordboernes Auko-Thor) var og da deres

overste Gud. Hans Hammer synes for at have været

Finlands , som den seuere var Laplands Vaaben *).

*) Saaledes sees endnu, i de Egne, paa gamlq Graendsestene

indhugne, saavel Russernes Korn som Lappernes Hammer,

Petersen Finn, lUyllioIogic S. 125).
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De dyrkede og liere Udaander som gode Guddomme.
Dog antoge de ondartet lid, der udsendtes af de on-

de Dæmoner, hvoraf Menneskers og Dyrs Sygdomme
(som vi og tildels kalde Betændelser, Inflammationer

o. s. v.) mentes at opkomme *). For at helbrede

dem
,

ved Himmelildens og den Guddommes Kraft,

digtede og sang deres Troldmænd magiske Viser eller

saakaldte Runer. En af dem
,
som endnu tildels er

bevaret, kaldes Ildens Ftidsel ,
hvori folgende Vers

forekomme:

Ilden hlev i Himlen avlet,

Der den blev ret sagte vugget

Og dens Gioder lulied’ ind,

I en Kurv af roden Kobber,

I et Guld fad uden Rund.

IImarinen selv slog Ilden,

Ild fra. TFajnamdjnen lyued,

Fra hans Sværd
,

i Uden hærdet

Over alle Himle ni **) o. s. v.

Deri Lcsyngcs fremdeles hvorledes en Ildkugle faldt

fra Himmelen ned i en dyb Indso, blev der slugt af

en Fisk og meddeltes saaledes efterhaanden til flere,

hvoraf en tilsidst fangedes og fra den udbredte Ilden

sig blandt Menneskene, ved Brandsaar og Betændelses-

sygdomme. For at helbrede disse (med sin Torden-

+) Lignende Meninger have vore Forfædre havi om Loke eller

Loge, som den skadelige Ilds Dæmon, hvilket Skule Thor-

lacius forst liar udviklet. Jfr. Alterbom 1 , c. QSvea XII,

159 o. f.) samt mit Lex, myth. bor. S. 22(i
, 232, 233,

234
5 Edd»læren o. d. 0. IV, 50 o. f., 158 o. f.

Disse ni llimle nævnes allerede i Valas Spaadom, hos

Skandinaverne. I de fhigende Vers af den Finske Sang

forekommer og det hellige Nital paa forskjellige Maader;

saa mange vare, f. Ex. de Væsener, som tilberedte de

lægende Salver af himmelsk Oprindelse o. s. v.
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ild) paakaldes Ukho (Thor) den gyldne Konge, der-

næst flere mytliiske Væsener, samt endelig, ved en

katholsk Tilsætning eller Forandring, Jomfru Maria,

den milde, barmhjertige Moder (formodentlig istedet

for en forhen dyrket hedensk Gudinde). I andre Ru-
nesange mod visse Sygdomme omtales ’

Ildens hede

Værn** som et blandt de beste mod dem beskyttende

Midler *).

I det sydlige Europas hedenske Religionsskikke,

gjenfinde vi Nodilden, som det Middel hvorved Vestas

hellige Ild plejede at tændes i Rom. Den holdtes ved

lige i hendes Tempel af de Vestalske Jomfruer og burde

brænde bestandig et helt Aars Tid. Ikke desmindre

udsluktes den ellers tilfældigvis forskjellige Gange. Ef-

ter Regelen burde den fornyes hvert Aar den IsteMartz,

som Romernes ældste (os bekjendte) Nytaarsdag. Maa-

den
,
hvorpaa den blev atter tændt, beskrives saaledes

af Festus, at man drejede et Bor saalænge omkring i et

Hul, som gik gjennem en Tavle eller Uret af lykkeligt

eller dertil beqvemt Træ, indtil det fængede Ild, som

blev optaget af en Vestalinde i et Kobbersigte, og saa-

ledes baaret til Templet**). Undertiden blev Ilden og

opfanget af Solens Straaler i et dertil indrettet blank

Metalkar, opfyldt med brændbare og let tændelige

Sager. En saadan Skik var brugelig i Grækenland (ri-

meligvis ved den Delphiske Apollos og flere Templer,

hvori og en evigbrændende Ild skulde forvares) men

skal senere— (efter PI utarch) — være bleven vedtaget

i Rom.

*) Finnisclie Runen, lierausgeg. von Schroter, S. 7 o. f.

*) lgnis Testæ
,

si qvando inierstinetus esset . , .
(i>irgini~-

bus) 7/ios erai tabulam felicis — (andre skrive facilis) —
materien tamdiu terehrare

,
qvousqve exceptum ignem cribro

ccneo virgo in ædem ferret •
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Gudinden Vesta var, efter nogle Gamles Mening,

den samme som Pales*). Under dette Navn hædredes

Lun da i Horns Omegn, især af Landfolkcne, ved en Fest,

der atisaaes for at indtræffe paa Roms Stiftelsesdag, men
dog for at være bleven celebreret under Navn af Pali-

lia. Da antændte man store Baal, med megen og dog

andægtig Lystighed; blandt andre besynderlige Offre

som da brugtes var Asken af iifodte Kalve, som var

bleven brændt af Vestalinderne
,

uden Tvivl ved Ve-

stas hellige Ild, som saaledes indviede eller meddel-

tes den offentlige Palesdyrkelse **). Mange af de

Skikke som da fandt Sted
,
svare til dem som Land-

almuen i de fleste Europæiske Lande, lige til vore

Dage, har iagttaget ved Foraars- og Midsommersfester-

*) Andre foregive at Pales har været en mandlig Gud, Jupi-

ters Son. Derved erindres man om den østerlandske Bal
,

Cellernes Beal
,
Beles o. s. v. som Sol- og Ildguder. Jfr.

Ivanne’s Allgem. Mythologie S. 114, 184, 354 o. f. Nogle

mene at Palåtium er bleven kaldet saaledes af Pales og

hendes ældste Dyrkelse Romulus (en Vestalindes Son Ira

Alba) siges at have feiret Pales’s Ild-Fest ved Stadens Op-
byggelse

,
og dens ældste Del var netop Palaiium med det

Palatinske Bjerg. Sandsynligt forekommer det mig at Pa-

les der har havt sin hellige Arne, skjont adskillige slige og

vare at fimle i de forsk jellige Curlers Templer, indtil Nu—

ma oprettede Vestas Hovedtenipel, paa eller ved det Pala-

tinske bjerg, i et ældres Sted. I dette Tempel forvaredes

maaske iorst det saakaldte Palladium (Paladium ?) et hel-

ligt Billede af Gudinden Pallas
,
som her forekommer i en

saa noje Forening med Pesta Pales
,

at Tomerne til en

Tid synes at have betragtet dem som en og den samme

Gudinde. Dog — slige Sporgsmaal formaar kun en nand-

rig og grundlærd Philolog at besvare#

**; 1 pete virgineu
,
papulus

} sufflinen ab ard

Pc$ta dabit • Pesta: munere purus eris

.

Ovid. Fast. IV, 731.

Jfr. VI
,
257 hvor Rom siges at have feiret 40 Palilier (o:

aarlige Ildfester) forend Flammens Vogterinde (Vesta) mod-

toges der i hendes (nye) Tempel.
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samt drev undertiden Qvæget derover, af overtroiske

Grunde, kastede visse Urter og Grene i Uden, lioldt

sig lystig ved Sang, Musik, fælles Maaltider m. m.

Man ofFrede et vistslags Hirsekager
, Meik, Vin, He-

stes Blod '*), samt lustrerede Faar og Faarestier med
Svovelrog o. s. v. for at Hosten, Q vægavlen og Land-

husholdningen i det Hele maatte lykkes vel, men

Mennesker og Qvæg undgaae Pest og dræhende Syg-

domme. Bonner herom bleve tre Gange f’remsagde, i
• •

det den Bedende vendte sig mod Osten. I Bom hold-

tes Hojtiden den 2t April, omtrent ved Solens Ind-

gang i Tyrens Tegn, i Overensstemmelse med Zodia-

kelaarets Maanedsbegyndelse. I det nordlige og vest-

lige Europa holdtes en saadan Fest den samme Dag

og endnu gjenfindes her et bekjendt Sidestykke til

Palilierne, celebreret den sidste April og forste Mai,

hvorom mere er anfort i det Foregaaende.

I de os bekjendte Tider æredes Pales mest af

Landboerne omkring Rom, men i Staden var det vel

den samme Gudinde (efter det ovenanførte) som d}rr-

kedes under Navn af Vesta. Dennes Alterild var

Roms ypperste physiske Helligdom, udgivet for at

være bragt til Latium fra Phrygien eller Troja. Er

end dette Foregivende urigtigt var den dog en tyde-

lig Levning af den ældste Ild- og Lys-lteligion
,
ud-

bredt til Jordens fleste Egne fra Folkenes fælles boj-

asiatiske Stamland. I det mindste vil den opmærk-

somme Iagttager erfare en forbausende Overensstem-

melse mellem de ældste Institutioner af denne Art

*) Heste offredes ellers til Solen
,

Oxer til Maanen, Ilelli-

gfciles da ikke liine IhandofTre oprindelig til disse lysende

Himmellegemers Guddomme, som ved deres milde Skin

og Varme fremkaldte Jordens Frugtbarhed o. s. v. ?
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Iblandt Oldtidens Folk, og andre forst i nyere Tider

Lekjenclte, som gjennem flere Aartusender, ved urok-

kelig Hævd, synes at være overleverede Efterkommer-

ne i deres næsten oprindelige Renhed. Vesta forestod

forst blandt Romerne, ligesom Hestici (‘'Eo-r/a) blandt

Grækerne, den hellige Husild, brændende paa Arnen,

som Guddommens Alter, hvorom Husfolkene forsam-

ledes til dens Dyrkelse, og tillige til Nydelsen af dens

daglige Gaver, fornoden Varme og Næringsmidlernes

Tilberedelse, De enkelte Husfædre forenede sig i

Slæderne til Menigheder eller Familieforbund, som

kaldedes i Grækenland Phratrier, Eraner*), Syssitier

o. s. v. som havde deres hellige Arne eller Alter, hvor

Olfringcrne forrettedes af disse Selskabers Forstandere

eller dertil bestemte Præster. Hertil svarede de Cu-

rier, hvori Romulns allerede siges at have inddelt Rom,

og som havde deres særegne Cænacula eller Spisesale,

hvori de holdt fælles OlFermaaltider paa Højtidsda-

gene, af samme Art som 'de hedenske Germaners og

Nordboers ovenfor omtalte offentlige Gilder. Jeg har
#

allerede bemærket at saa vel Vaaningshuset som Temp-

let og Tingstedet m. rn. af vore Forfædre kaldedes

Ve, som helligede ved Arne- eller Alterilden (hvoraf

Ordene Vesladr, Vestallr m. 11.), og vare saåledes

synonyme med Guden Ve. Paa samme Maade var

Grækernes Arne, og undertiden det den omgivende Hus,

synonym med dens Gudinde Hestia eller Vesta; det

samme Ord kom endvidere til at betegne ct Alter eller

Fristed, ligesaa vel som det nordiske Ve, hvoraf en

fredlos Udaadsmand kaldtes Vargr i veom (Ulv i Hel-

ligdommen) ligesom en saadau blandt Romerne for-

*) Sce om den Ib Thorlacius : om Uranerne
,

i det Skand.

Lit. Selsk. Skrifter, ogsaa paa Tydsk i hans Populare

Aufsalze,
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kodes Brpg af Vand og Ild (saavel ved Gudsdyrkel-

sen, som til Livets Vedligeholdelse). Al Helliggjo-

relse eller Indvielse ved Oiferild, OJTringcr og højtide-

lige Bonner til Guderne, saa og ved Retsfoi samlinger.

Lovgivning, Forhund og vigtige Overenskomster, synes

at have udgaaet fra Vesla blandt Romerne, fra Ve blandt

Nordboerne.

Saaledcs er det let forklarligt hvorfor Vestas Ild,

forvaredes af Romerne, i etslags Hovedtempel, med saa

stor en Oinh3'ggelighcd. I
Jaa samme Maade og af dc

samme Grunde brændte en bestandig Ild, ikke allene i

mange Græske Prytanæer (som paa engang vare baade

Kapeller og Raadliusc, der og længe vare forenede med

Spisesale, for visse dertil privilegerede Deltagere, og saa-

ledes tildels svarede til de romerske Curiers coenacula

)

men ogsaa i Apollos IlovedtemjJel i Delphi. Dens store

Hellighed og Anseelse erfares hest deraf, at da Per-

serne, som havde gjort forskjcllige Erobringer i Græ-

kenland, endelig, efter .Slaget ved Platæa vare for-

drevne derfra, saa blev det (efter Plutarchs Beretning)

joaalagt alle Indbyggere i de af Fjenden besatte Lande,

at slukke Husilden overalt, og antænde den igjen ved

den hellige Ild, som til det Ojemed var hentet fra

Delphi*). Et andet af Apollos store Templer, det paa

Delos, var etslags Hovedkirke for de omliggende Oer,

og havde en lignende Forrettighed. Og&aa der forva-

redes nemlig en hellig Ild, hvoraf al Ild aarlig fornye-

Den samme overtroiske Mening spores ved de nyere Eu-

ropæeres for beskrevne Skikli.e ,
at Husilden slukkes, ved

en almindelig Landeplage
,

for atter at antændes ved en

formentlig hellig Ild. I Persien selv finde vi Spor dertil,

da en Konges Dod der maatte betragtes saaledes
,

og den

hellige Ild udsluktes af den Aarsng, Da hans Elterfolger

licsteg Thronen antændtes Alterilden paa ny. Alexander

skal o*r have befalet Perserne den hellige Ilds Udslukkelse

i Anledning af Hephæslions Dodsfald.
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des paa Oen Leranos. Der plejede aarlig, paa en

vis Dag, al Ild at udslukkes. Et Skil) blev udsendt

ior at lienle en ny fra Delos, men skulde krydse en

vis Tid omkring paa Ilavel, med den inden Horde,

uden at maatte lande. Da Skibet var ankommet,

uddeltes ”den rene lid” til busligt Brug og til de der-

boende mange Smedes Esser. Da begyndte, som man

sagde **et nyt Liv” (livilken Talemaade de græske

Kristne senere anvendte paa Paaskefestcn). Den liele

Ilojtidsperiode varede 9 Dage*). Her have vi altsaa

tydelige helleniske Sidestykker til Persers, Celters,

Germaners o. II. religiøse Fornyelse af Husilden. Hiil

Lcmniske Ceremonie er saa meget besynderligere som

Lemnos foregaves at være den Oe, hvorpaa lidguden

Hephaistos var falden, da Zeus i sin Vrede kastede

ham ned fra Himmelen. Romernes Vulcanus eller

Mulciber (Etruskernes Sethlans) der tildels mentes at

have sin Rolig i ildsprudende Bjerge, som endnu kal-

des Vulkaner**), antoges af dem for det samme my-

*) "Welckér’s Prometheus &c. 1S24.S. 247 (efter Lemnieren

Pliilostrats Beretninger). Sammesteds S. 27S o. f. fore-

kommer det mig at være fuldkommen tydelig bevist at

Grækerne dyrkede Pallas-Atliene
,
som en lid- og Manne-

Gudinde
, ved bestandig brændende Alterild og Lamper

m. m. Jfr. Creuzer 1. c II, 647 o. f. Var Pallas oprin-

delig den samme som Pales er den Tradition mærkelig

som anføres sammesteds S. 979, at Pales var en af Etru-

skernes Kabirer, ankommen til dem fra Lemnos.

**) Vulcan siges at have havt et Tempel paa Ætna, hvori en

evig Ild brændte
5

andre tale om en ham helliget Hoj i

Sicilien, hvorpaa Ilden, ved Offriugeme tændtes af sig

selv. Lover og Hunde vare ham helligede Dyr — men

Rabbinerne digte og at Guds Ild i Jerusalems Tempel hav-

de ladet sig see i en Loves og (senere) i en Hunds Skik-

kelse. Loven blev almindelig antaget for Dyrenes Konge,

men Hunden ansaaes af Perserne for et særdeles helligt
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thiske Væsen. Dog æredes han mest af Smede og

andre Kunstnere, som beliovede Ildens Hjelp til de-

res Arbeider. Saavel i Grækenland som i Rom bavde

Lan adskillige Fester, da Fakkeltog holdtes , storo

Faal brændte til hans Ære paa Gaderne, hvori hele

Dyr bleve kastede og opbrændte *)
,

for at lldsvaade

derved skulde afvendes o. s. v.

Til Grækers og Romeres Ildd3rrkelse borte ende-

lig Udrenselser (.Lustrationer) og Ildprover eller Or-

dalier. Paa de forste have vi seet et tydeligt Exem-

pcl ved Folkets Springen over Paliliernes brændende

Baal. Varro (anfort af en gammel Scholiast til Per-

sius) siger: at Landmændene derved troede at forsones

jned Guderne (se expiari credentes). Dionysius af

Ilalicarjias beretter at Romulus
,

ved Roms Anlæg-

gelse, havde i sin Leir ladet antænde slige Bauner,

over hvilke hele Krigshæren sprang
,

i den selvsamme

Hensigt. Meget senere tændte man og undertiden

lignende Baal i Krigshærens Leire (maaske for at for-

drive Pest eller smitsomme Sygdomme, som en virke-

lig NodiId)

,

ved at guide to eller flere Stykker Træ

Dyr. Lovens Tegn og Hundestjernen medfore og i Aa rets
ø

Lob den storste Hede. Heraklits græske Sekt gav dens

overste Gud Navn af Hephaistos.

) I Grækenland (især i Patræ i Achaien) æredes Artemis

(eller Diana
,

en velbekjendt Mannegudinde) med Tilnav-

net Laphria
,
paa en vis Fest (som menes at have indtruf-

fet ved Sommersolhvervstiden) ved en uhyre Baune (af

l(i Alens II oide) omkring hendes hojtliggende men hule

eller udhulede Alter
,

hvori saavel levende Rovdyr som

Husdyr, Yildt og Fugle som andre Ollre indkasledes og

opbrændtes. Ogsaa her betragtedes det som et vedvarende

Jertegn, at ingen ved denne Lejlighed var bleven beskadi-

get al de undertiden fra Ilden udslupne, men atter i den

indkastede Dyr. (’Pausan YI, IS).
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mod hinanden indtil Ilden fremkom, og optoges af

Tonder, Svamp eller torre Illade. Treslags Træ an-

saa man især at være beqvcmmest til Brændsel ved

denne Lejlighed: Vedhende, Morbær- og Laurbær-

træ

*

)
af hvilket sidstnævnte, helliget A polio, man

ellers plejede at tage Grene, for at bruge dem (som

Yievaudsqvastc) tilvisse Skikke ved Palilierne , at

brænde dem midt paa Arnestedet o. s. v.

Til Lustra tionerne maa det vel henfores, at Apol-

ios Præster paa Bjerget Soracte, ej ret langt fra Rom,

efter en ældgammel Skik, som ansaaes for meget æl-

dre end denne Hovedstad, ved et aarligt Olier til Gu-

dens Ære, opreiste cnstorBaune eller Veddynge, hvor-

paa de stak Ild, samt gik siden gjennem det brændende

Baal og over dets Gioder ***). Disse Præster udgjorde

*) Teritur lignum ligno ignemqve concipit altrilu , excipiente

materie aridi fomitis
,
Jungi vel foliorum facillime con cep—

tum &c. Plin . Hist. nat. XVI
, 40. De Italienske Hyr-

der brugte Og fordum undertiden denne Antændelsesniaade.

**) Det var saa vigtigt i Apollos Dyrkelse, at det gav en af

Gudens storste Fester
,

helligholdt i Theben i Poeotien,

Navnet Daplmephoria
,

efter en da foretaget Ceremonie (be-

skrevet af Pausanias og Proclus) som unægtelig gjeldte So-

lens og Aarslobets styrende Gud. See Potters Græske Ar—

* chæologie (om Festerne
,

i Al t. AuCpvijCpOfliay Procopius

Gazæus siger om Grækernes Lustrationer ,
at de skete ved

magiske Sange, Laurbærtræ, Gang gjennem liden m. m.

Laurbærene have stedse været i hoj Anseelse, som Anti-

dot mod Gift, Pest og andre Sy'gdomme.

***} Virgil lægger Arruns disse Ord i Munden (Æneid. XI):

Summe Deum
,
sand i custus Soradis slpullo !

Qvem primi colimus , cu
i
pinens ardor acervo

Pasciiur et medium
,
freti pietate

,
per ignem

Cultores multa premimus vestigia prima.

Da pater

!

&c.
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cn egen 'Stamme bestaeeude af nogle Familier kaldede

Ilirper eller llirpinere og lonnedea af den Romerske

Stat med Skattefrihed og andre Forrettigheder. At

den hele Ccremonie svarer til den foromhandlede

Eaalsdyrkclse
, er vistnok uomtvisteligt*). — Ildprø-

verne, eller det saakaldte Ild -Ordal, hvorved en An-
klaget beviste sin Uskyldighed deraf, at han uden

Skade gik over en brændende Ild m. in. vare i Brug,

saavel i Grækenlands som senere i Tydsklands og Nor-
dens Hedenold

,
ligesom de endnu ere det i Indien

og flere hedenske Lande. De bleve, som bekjendt,

indforte i Middelalderen i hele Europa som en gude-

lig Retshandling , da den dertil bestemte Ild, gloende

Plovjern m. m. bleve indviede af Præsterne o. s. v.

Ved slige Ildprover sogte Missionærerne at vise den

kristne Troes Sandhed og Fortrin for den hedenske,

saavel i Danmark som i Island**). Tilsidst bebreidedc

Servius anforer i Noterne hertil
,

et Sted af Yarro
, hvori

Rirpinerne siges at have udvirket dette formentlige Mira-

kel, ved Hjelp af en vis Salve (eller andet Medikament)

hvormed de smurte Fodsaalleme for end de gik. over Il-

den. Jfr. Plin. Hist. nat. VII
,
2.

Miinter har og bemærket at Apollo, i Babyloniens nyere

Tider, der kom i Bels (eller Bauls) Sted og at Romerne

(under Lucius Verus) ved at opbryde en gylden Kiste i

hans Tempel, smittedes af Pest, som forfulgte dem paa

deres hele Tilbagetog. (Relig. der Babylon. S. 32). Al-

lerede i Homers Dage troedes den fortornede Apollo (for-

modentlig ved Solheden) at udsende dræbende Pest. For

at afvende den rensedes den Græske Ilær, ved en religios

Ceremonie , og store Offerhaal skulde formilde Gudens

Vrede.

**) At den tydske Biskop Poppo overbeviste den danske

Kong Harald Gormsson om den kristne Troes Sandhed,

ved at hære gloende Jern i sin Haand, uden at den

derved beskadigedes
,

er noksom bekjendt. Hans Lands-

* N
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dog Nordmændene Præsterne at de udforto slige Mi-

rakler ved Hjelp af visse Urter (formodentlig Hus-

log) som groede paa Hustagene i Bergen. Kort etter

fandt Paverne det og raadeligst gandske at afskaffe

denne Art af de da saakaldte
>?Guds Domme/’ hvoraf

andre (som Vandprøven o. h.) dog brugtes i IJexepro-

cesserne
,

endog i protestantiske Lande , lige til det

17de Aarhundredcs Udgang*).

Hebræerne ærede den sande Gud paa den Maade
«

som er foreskrevet i 3 Mose Bog VI, 13: ”Ilden skal

stedse brænde paa Alteret og maa ikke udslukkes” **).
. • l i
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mand Thangbrand sogtc i Island (efter Njala’s 104 Kap.}

at overtale Berserken Tjorin
,

i et stort Gjæstebud, til at

antage Kristendommen. Hedningen nægtede det og tilbod

sig, for at bevise sin Troes Fortrin, at gaae uskadt gjen-

nem brændende Ild. Tre Baal bleve anrettede, et viet

af Hedningerne, et uf den kristne Thangbrand, og et al-

deles ikke. Berserken gik uden Skade over det af dem,

som liavde faaet den hedenske Indvielse ,
men blev for-

brændt af det som havde modtaget den kristelige, og faldt

derpaa (ligeledes ved Korstegnets Kraft) i sit eget Sværd.

Ared dette Jertegii omvendtes 200 Tilstedeværende. San—

danne Ildprøver siges og Zerduscht eller Zoroaster (for

hvem det Baal, hvori han kastedes, forvandledes til en Bo-
i« . • •

senlund) samt hans Disciple at have underkastet sig, for at

udbrede deres Religion i Persien f. Ex. Adurabad, som lod

ose 18 Pund smeltet Metal over sit nogne Legeme, uden

at faae den mindste Skade deraf. Derved omvendtes Kong

Sliahur og hans hele Ilof (Ilyde 1. c. S. 280, 333J, lians

Levnet ligner paa et Haar mange af Katholikernes Le-

gender !

Tvekampe horte endvidere til Ordalierne, og betragtedes

vel saaledes i det hedenske Norden, da Ofringer i For-

vejen foretoges af Parterne. De vedblevc længe, efter Mid-

delalderens kristelige Lovgivning, og vedblive endnu i de

saakaldte D uelle r.

+*) Selv kristelige Fortolkere have ment at Jehova var tilstede

i denne Ild, som var falden ned fra Himmelen.
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Dog synes deres Nabofolk Ægyptere , Plioeniciere,

Syrer, Phrygiere, Clialdæere eller Babyloniere o. 11.

(efter Milnters og Andres Undersøgelser) at have dyr-

ket deres Afguder paa den selvsamme Maade, samt

tillige med Ildfester, Offcrbauner o. s. v. Fra Pboe-

nicicrne og Kartbagineserne udbredtes bevislig denne

Skik til Europa, bvor den Tyriske Hercules i Gades

(eller Cadii) havde sine Altre med uudslukkelig Ild,

hvorom Silius Italicus synger (III, 29):

Irrestincta fods servant altaria Jlammis.

Neppe var den dog nogensteds saa almindelig som i

det gamle Persien, hvor Sol og Ild vare den hojeste

Guds Sindbilleder ,
og modtoge paa hans Vegne, Fol-

kets saavel offentlige som huslige Dyrkelse. I Py-

ræerne eller lidtemplerne holdtes den hellige Ild (kal-

det Ormuzds Son) bestandig ved Lige *). De vare

anlagte overalt- omkring i Riget, tildels paa hoje

Bjerge **). Ammian omtaler det Foregivende af Ma-

*) Det skeer endnu, nf Naturen selv, ved NapLtaens Gas-

Stromme, i Baku, som nu er underkastet Russernes Herre-

domme, men livortil dog den Zoroastriske Troes Bekjcn-

der idelig vandre
,
som Pilegrime fra Indien og det sydlige

Persien. Efter den reisende Prof. Sckulz’s Beretninger af

dette Aar (1829) oplyses der den hele Ilorizont om Afte-

nen af Persernes evigbrændende Alterild.

**) Hvert Sled, Stad eller Landsby, skulde have sin saakaldte

Ilovedild. Var Kjokkcnilden bleven tre Gange brugt,

maatte den fornyes derved, saa og til andre Tider, men
«

' • / %

den selv maatte aarlig eller hvert tredie Aar fornyes ved

en end helligere Ild. Efter Ouselcy synes Pyræerne for

at have været kaldte Vehar eller J ihar (hvormed Nord-

boernes T'ir, Vear,
Vthavrgr o. II. kunde jævnfoies). Se-

nere er dutte Navn bleven anvendt paa Buddhisternes Temp-

ler og Præste-Kollegier (.Asiat . Ticseurchcs XV, 21). IIyde,

Foucher og Kleuker suge vidtloftig at bevise at den hellige

lid kaldtes af Perserne Vesta, og at dens Dyrkelse under

N 2



gerne; at deres hellige Ild var nedfalden fra Himme-

len, men underholdtes siden paa Altrene og hares

foran Kongerne. Pausanias beretter og (V, 26) om

de i Lydien boende Mager af den Persiske Tro, at

den hellige Ild paa deres Altre antændtes af sig selv,

efter at Præsten havde lagt tort Træ paa Alteret og

gjort sin Bon med tilhyllet Hoved. Jeg har for be-

mærket et saakaldet kristeligt Sidestykke til denne

Fortælling om en saadan narlig Begivenhed i Jerusa-
• i

lems Hovedkirke, hvis hele Forberedelse og Fuldbyr-

delse (hvortil Tilladelsen inaa kjobes i dyre Domme
af den Tyrkiske Bcgjcring) dog snarest ligner et Scha-

mansk Gbglespil, baade fra Præsternes og de af for-

skjellige Sekter blandede Andægtiges eller Pillegri-

mes Side.

Ovenfor Lave vi seet at de gamle Persers store

Ildfester noje svarede til dc Skandinaviske, samt sand-

synligvis tillige de Germaniske; det sannne kan og

formodes om alle disse Folks maanedlige Fester. De-

res Hojtidsbauner tjente tillige til OHerbaal. Nogle

af Persernes Gudsdyrkelsessteder bestode kun (lige-

som mange oldnordiske) af Stenkredse., med ct Alter

eller Arnested i Midten. Ved deres storste Højtide-

ligheder antændte de umaadelig store Bauner, paa lioje

Bjergtoppe, og udgjode deri megen Viu> Honning,

Olie samt alleslags vellugtende Sager *). Et saadant

Offerbaal anrettede den heromte Mithridates, efter sine

dot sarrune Navn indfortes i Rom, hvorimod Chaldæerne

kaldte den Esia
,
Grækerne Ilcslia o. s. v. Allerede Xe-

nophon anforer Persernes Bonner til denne Guddom og

Procopius erkjendtc (I, 24) den Romerske og Persiske Ve-

stas Identitet.

*) I nyere Tider have Perserne (af den gamle Tro) endvidere

kastet Frugter og Kjdd i Flammen. Et saadant Offer kalde

de Ildens Maaltid eller Gjæslebud.
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Persiske Forfædres Skikke, forend han begyndte sin

anden Krig med Romerne. Mitkridates herskede over

de Lande ved det sorte Ilav, som efter Snovros og

lieres (selv Græske og Romerske Forfatteres) Beret-

ninger, kunne ansees for de Nordisk-Gothiske Hersker-

slægters Stamm eland. Disse Egnes oprindelige Ind-

vaanere kaldtes Sarinater eller Sauromater; om dem
siger Clemens Alexandrinus, efter Nympliodor (i et

tabt Skrift om Barbarernes Love) at de dyrkede Il-

den. Han ariforer og af en Diogenes, som skrev om
Persiske Anliggender, at Macedoncrne, Naboer til Thra-

cerne, (Germanernes Ætlinge), forhen havde gjort det

samme. Allerede Herodot havde omtalt Skytherne,

Sarmaternes ‘Naboer, som ivrige Dyrkere af Solen

og af Vesta (under Navn af Tabiti) som deres ypper-

ste Guddomme.

Var Ilden gaaet ud i et Persisk Pyræum, maaltc

den hverken hentes fra et andet, eller fra en uind-

viet Arne, men burde (ligesom blandt Græker og

Romere) tændes paa ny ved Solens, Stenens *) eller

Træets Kraft. Den sidste Antændelsesmaade skete

dels ved et haard t Rors eller Pinds Omdreielse i ct

gjennemboret Bret, lig den af Festus anforte om den

Vestalske Ild (hvilken Phrygeren Simplicius og oin-

melder i hans Kommentar tiL Aristoteles) eller ved et

ogetslags Fyrto
j

hestaaende af to meget liaarde Styk-

*) Mærkeligt er det vistnok at ligesom det Persiske Sagn

vilde, at Dschemscliid tilfældigvis lmvde seet Ilden fare ud,

idel han kastede en Sten mod en Klippe, hvorved det

torre Straa antændtes og at dette havde givet Anledning til

en af deres Ildfesler (Baalenes Kat eller vor Jul, see Ilyde

1. c. S. 255) saa anfører Ovid og et gammelt romersk

Sagn om Paliliernes Oprindelse (Fast . IV, 795) fra en

saadan tilfældig Opdagelse af Hyrderne.



ker Træ, som gnides mod hinanden til Ilden kommer

frem. Begge Maadcr ere endnu i Brug, især blandt

Araberne, af hvilke de tvende Stykker af det nævnte

Fyrtoj kaldes Zend og Zenda
,
begge tilsammen, eller

hele Fyrtojet, Zendan *). Det bruges næsten udeluk-

kende af de Arabiske Hyrder og Nomader isteden for

vort sædvanlige Fyrstaal og Flintestene.

Pea denne Maado tændtes da fordum de hedenske

Arabers Ilojtidsbuuner, hvilke de plejede at tænde saa-

vel ved deres Aarsfcstcr, som ved overordentlige Lej-

ligheder. Ved dem, eller den hellige Ild
,
plejede de

'
• I • '

' t * ^ . * *

at aflægge Eder, i det de opi egnede al Slags Nytte,

som Mennesket havde af Ilden, og opfordrede Gud-

dommen til at borttage den fra Menederen. Til yder-

See Hydc de relig, veti . Pers. Ed. 2. p. 335-340. lian

bemærker at Zend undertiden udtales Zund . Let Persiske

*zendun er det samme Ord som det Tydsko ziinden (an-

ziinden)
, det oldnordisk tenda

,
tendra

,

Lansk tænde

,

Svensk landa, Angclsnxisk tendan

,

Moesogolhisk landjan

,

obsolet Latin ccndcre. Heraf igjen det oldnordiske Tundr
,

Lansk Tonder, Sv. T'under

,

Angels. Tender, Tynder, Old-

tydsk Zindre
,
Tindre

,
Tundre , Sprogroden menes at være

tilbage i det Kymriske Ten Ild, Gaelisk Terne (hvoraf Beal-

lein
,
Baals Ild), Oldnordisk Teni. Hr. Petersen (Forfatter

til den nyudkomne Prisafliandling om det Lanske Sprogs

Oprindelse) har gjort mig opmærksom paa, at det Lanske

Tane (Lyse-Tane eller Taandc) er nf den selvsamme Ord-

familie; derved tændes ogsaa selve Lyset, Prof. Rask

har ellers venskabelig underrettet mig om
,

at han , ved i

senere Tid meget at beskjæftige sig med det Arabiske

Sprog, har erfaret, nt det i sin Bygning (saavel som i mange

Stamord) har en hidindtil ubemærket Lighed med de old-

nordiske Sprog. Af Historien vide vi og at Araberne, for-

end .Muhamedanismen opkom hos dem, havde megen For-

bindelse og Samqvem med Persien og Indien, i hvilke

Lande de senere gjorde meget betydelige Erobringer.
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mere Bekræftelse strode de, med det samme, Svov'el og

Salt paa Ilden
;
en religiøs eller magisk Ceremoni e, som

findes at have været almindelig for Europas Hedendom

og dets nyere Overtro efter Kristendommens Indførelse.

Arabiens fledninger liavde ogsaa deres Nodild
,

især

anvendt mod den for dem saa frygtelige Regn- og

Vand-Mangel. Stykker af visse Slags Træarter bleve

nemlig, efter i Forvejen at have været antændte, slæbte

af sammenbundne Tyre, der hleve drevne op ad et

Bjerg, med skrigende Bonner om Regn, som de da

trode igjen vilde indfinde sig til Planternes og Dyre-

nes Vederkvægelse*). Med denne ældgamle Ilddyr-

kelse synes det at stemme overens, at Plinius (XXX,

1) onnnelder Mager som Arabernes Præster, ligesom

det og overhoved er sandsynligt, at den Sabæisme, som

i de ældste Tider herskede i Arabien og Persien,

samt tildels og i Indien, i Hovedsagen har været, af

den samme Natur.

I Indien gjenfinde vi alle Ilddyrkelsens gamle

Former. Næst den overste Alstyrer (den store Aand,

Mahan Alma
,

hvis Emanationer eller Dele alle an-

dre Guddomme erc) vare og, i Folge Vedaerne, Sol,

Luft og Ild do tre storste Guder j
— de Vise (hedder

Rasmussen Additamenia ad Ilistor. Arab. anit Islamismnm

pag. 67, 68. Ved Tyrens Hjelp troede Araberne og at

kunne dæmpe eller bortmane skadelig vulkanisk Ild. Som
bekjendt var Oxen særdeles hellig blandt Ægypter og lu-

der, samt og i visse Maader hos Perserne. I den gamle,

endnu af Astrologerne i en stor Del af Verden Iiaandhæ-

vede, Stjerne-Cultus spiller den en vigtig Rolle som Tyrens

lJinmiellegn, medforende det herlige oplivende Foraar og

Sommerhalvaaret
,

hvorimod Skorpionen (afskyet af de

gamle Perser, som borende til de onde Dæmoner) medforle

Naturens saakaldte Viuterdod, og det den tilhørende kolde

Tidslob.
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det der fremdeles*) have givet dem forskjellige (mytho-

logiske) Navne; saaledes kalde de f. Ex. Ilden Indra,

Mitra (Persernes Mitra
,
Miihras

)

o. s. v. De be-

herske Himmelen, Mellemegnen og Jorden og kaldes

undertiden samlede de tre Ilde*). I de liturgiske Bon-

uer siges Ilden at være et med Aaret, livis Fester og

Tider reguleres af, eller harmonere med
,
den hellige

Ild og de derved brugelige Offringer. Alle Brahma-

ner, som forrette præstelig Tjeneste forvare en be-

standig brændende I)d i deres Templer eller Huse.

Vi gjenfmde tydelig Oprindelsen til Europæernes Nod-

ild i den Omstændighed: at denne Brahmanernes hel-

lige Ild maa antændes ved Træstykkers Gnidning mod

hinanden, med Ceremonier, som beskrives i det Eol-

gende, samt denne korte Bon, som anfores her fordi

den bruges daglig ved Ild offeret : ’Tld ! Dette Træ er

dit Ophav og kan erholdes (til det Brug) paa alle

Aaiets Tider, Derfra, hvor du frembringes, udsen-

der du dit Skin. Vidende dette, kom frem (af Træet)

og forog fremdeles vor Velstand!” Ved den saaledes

frembragte hellige Ild skal IJusholdningsilden ogsaa

tændes. Hver Dag maa den gjenfodtc Inder (som Brah-

manen kalder sig selv) offre til Ilden, og dermed (li-

gesom med Vestas Paakaldelse blandt Romerne) be-

gynder enhver anden Offring eller Gudsd3rrkelsesri-

tus. Betonerne derved begynde stedse saaledes: ”Jeg

priser dig, flammende Ild! — Ildens Hersker! som

O Solen er da vel Himlens Ild, (hvortil man vel og hnr

regnet de (ivrige Ilimmellys)
;
Tordenen derimod (med an-

dre Meteorer) Luftens Ild o. s . v. Saaledes hedder det

og i andre liturgiske Formularer* Solen er fudt af lid.

Solen forsvinder i Ud ved sin Nedgang* liden er fodt af

Luften og voxer ved den (ved Luftning eller Aandepust)

o. s. v.
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udvirker alle religiøse Ceremonier, nærm dig for at

smage mit Offer, du som prises til Offringers Held!”

I andre hedder det : ”Ed! modstaa du vore Fjender.

Du paatager dig andre Guddommes Forretninger.

Du kalder Aanderne til Offeret,
0

Offringcrne, saavel

til Ilden, som til de Heste andre Guddomme og Ge-
nier, hestaae nu som oftest i smaa Kager (hvoraf 8

offres til daglig Brug) samt Libationer af cn vis hellig

Plantesaft, og afVand (især fra Ganges eller andre hel-

lige Floder), endvidere af noget Korn (Ris eller Ii}r

g)

samt luttret Smor i ilydende Tilstand, kaldet Ghi. Der-

ved bruges Omgange omkring liden, andre Ceremonier

med Iagttagelse af de hellige 7 og 9 Tal m. m. For-

hen offredes Kjod og andre slige Fødemidler, men i

dets Sted beværtes nu Brahmanerne dermed, ved visse

Leiligheder. Enhver Husfader af de hdjere Stænder

kan foretage Ildofferet, endog Almuesmanden (den saa-

kaldte Sudra) men denne maa ikke fremsige derved de

liturgiske Bonner eller andre til dem horende Formu-

larer. Af Brahmanerne paakaldes ogsaa Sol
, Maane,

Himmel, Luft og Jord, foruden Brahma og liere iny-

thiske Guder, ved de daglige Ildoffre,

Det æld&te Hedenskabs Aand (saaledes som den

og har vist sig blandt Perser, Græker, Nordboer o. il.)

fremlyser tydelig nok af disse mærkelige Offerskikke,

hvilke jeg her ikke nærmere kan soge at udvikle. Kun
byder vort særegne Formaal mig nærmere at omtale In-

dernes Feslhaal og Nodild.

Deres for os mærkeligste Hojtidsbaal er det som

antændes ved det Indiske Nytaar, Solens Indgang i

Vædderens Tegn, den astronomiske Begyndelse af For-

aaret samt tillige af de gamle Nordboers Enmacined eller

Odins Maaned o. s. v. efter det ovenanforte. l)a sige

Ijiderne at Verden er bleven skabt, ligesom, den af

Schiller udgivne Alemanuiske Kalender anforer det
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Scjmme om do*n 17dc Martz, og som tillige andre Eu-
ropæiske Skrifter fra Middelalderen mene, at de for-

fité Mennesker bleve skabte ved Foraars.- Jævndogn.

Den store da holdte Offerfest kaldes af Brahmanerne

Joga eller Jagam (Yoga> Yagam). I dens Ritus gjen-

linde vi, paa en iøjnefaldende Maade, Forbilledet for

den Nordeuropæiske Nodild, med de dertilhorende

Cereinonier, ligesom og Vesta’s Ild, Foraarsbaalene,

Paaskeildcu m. fl. Inderne synes derved at tage Hen-

syn til deres allerældste Gudsdyrkelse, da det egent-

lige Tempel ikke, som sædvanlig, bruges. Derimod

opreises, i en Kreds af andre Telte, et Telt eller Lov-

hytte, saå stor at den vel kan rumme 100 Bralima-

2ier, skjont undertiden 2000 til 4000 andre erc tilste-

de. Midt i Hytten sættes et hojhclligt Alter eller

Arnested, kaldet Kunda ; i dens Midte cr en Træ-

stotte kaldet Jubam (Styrke) med et til begge Sider

nedhængende Reb eller Strikke. Ved Alteret opdyn-

ges ni forskjellige Træarter som helligede de 9 Pla-

neter *), hvorved det og kan bemærkes at Inderne ind-

dele Jorden i 9 Hoveddele, ligesom og vore Forf’ædre

antage 9 Verdener og 9 Himle**). Ved heftig Sam-

*) Word beretler ellers {View of the history ’&c. II, 47),

at Inderne oflre nislags Planter tilde ni Planeter,

**) De bestaac af Solen
, Måanen og de 5 Planeter gom vare

i » • § . .i ' » *
~

de Gamle bekjendte. Efter disse syv
,

der tillige betragtes

som Guddomme, ere Ugedagene opkaldte i hele Indien med
de tilgrændsende Oer og Lande, som China o. fl. , snavel

som blandt de gamle Chaldæere, Ægyptere, Romere, Skan-

dinaver og Germaner (hvorved det maa bemærkes at dc

Asiatiske Benævnelser meget mere ligne de oldnordiske

end dc Latinske). Desuden antage Inderne 2 monstrose

Planeter (
Raliu og Kehi) som kun siges at være synlige

•
*

\ i
* ^

ved Formørkelser. De helegne de saak'aldte Knuder (nodi)
* I

som i Europa ogsaa kaldes Dragens Hoved og Hale ,
der
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mengnidning af to Stykker af det hellige Arasu Træ*)

frembringes derpaa den hellige Ud, og med den an-

tændes den ommeldte Veddynge. Dernæst qvæles,

slagtes og oUres en Vædder
,

helliget Solen og de ov-

rige Planeter, med mange Ceremonier (tildels lignende

de Mosaiske OHerskikke) samt Bonner (lil Mitlira og

andre Guder, især om Lykke og Velsignelse i det be-

ansees for ulykkelige af Astrologerne
,
samt svare til Skan-

dinavernes Hate og SJioll o. s. v. See herom mit Lexicon

mytholog . bor. under de sidstmeldte Artikler, samt endvi-
/

dere under Soly Mani
,
Tir

,
Odhm

,
[)6r

, Freya
,

Loli.

Indernes 9 Planeter
(
'nava Graha) sees tit i personificerede

Afbildninger over gamle Templers Dorre
;

saa og i mange

Hule-Kapeller i det herlige Ellora
,
som ansees for budd-

histiske. Muelig antydes de da ved de 9 Dverge eller Ka-

birer, som undertiden sees over Iluddhas Hoved paa gamle

Kunstværker. De Chinesiske
,
Mongolske o. 11. Buddha-

Dyrkere ansee og, ligesom Inderne (og forhen Pythagoræer-

ne) Nitallet for særdeles helligt, Ogsaa Syvtallet spiller

en stor Rolle i Indernes Liturgie (med Hensyn lil de syv

Ugedage og de dem bestyrende Planeter) da disse og dyr-

kes paa forskjellige Maader. Saaledes helliges til dem, ved

Brudevielsen, syv Kar med Ris, syv gifte Koner ledsage

Bruden, hver med en brændende Lampe der har syv Ve-

ger, som svinges tre Gange rundt omkring Brudens Hoved

o. s. v. Ilden siges i de liturgiske Skrifter at have 7 Op-

holdssteder (i de 7 Verdener)
, 7 Ophavskilder

,
7 Tunger,

7 Straaler ligesom Solen selv, der og kjorer med 7 Heste

eller en Hest med 7 Hoveder o. s. v. De gamle Perser

havde og 7 Slags hellig Ild, dyrket i Jordens 7 Afdelinger;

de helligede Planeterne (ligesom vi endnu) 7 Slags Me-

taller o. s. v.

*) Brahmanerne ville at de tre store Guder Vishnu
,

Shiva og

Brahma (formodentlig de forotnmeldte tre Ilde
,

forenede i

denne deres symboliske Repræsentant) forestilles derved.

Det jordiske Træ er muelig og etslags Sindbillede for det

stiirre himmelske, See Eddalæren o. d. O. II, 163 o. f.
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gyndcndc Aar) som dels læses over Offerdyret; dels

hviskes det i Oret. Kroppen opbrændes paa Ofler-

baalct, men Leveren eliter Hjertet stegtes ved Sol og

Ild (efter at være toet i Melk og Smor)
,
samt spises,

med Brod eller Deig, af Brahmanerne. Hen overste Of-

ferpræst, kaldet Jagiaman, bærer derpaa noget af den

hellige J Id ind i sit lins, og den maa siden ikke sluk-

kes saa længe han lever. Naar han er dod, tændes

det Baal hvorpaa hans Legeme opbrændes (efter den

ældgamle ogsaa i sin Tid blandt vore Forfædre, samt

Germaner, Phryger, Græker, Romere o. 11. brugelige

Skik). Ved den hellige lids Iijelp menes Overpræ-

sten saaledes at komme til Himmelen, liden foregaaen-

de Skjærsild eller Sjælevandring o. s. v, *) Alle Brah-

maners Ligbaal antændes ellers af den hellige Ild, som

de selv have holdt ved Lige. For andre luder af de

hdjere Kaster, tændes det og ved saakaldet ”rcii Ild,”

taget af den sædvanlige Arneild, i et Hus, hvor intet

— (efter liturgiske Regler) — Urent findes, eller ingen af

de saakaldede forvorpne Kaster opholder sig o. s. v.

Herved maa det bemærkes at en saadan Arneild tæn-

des af Oiferilden, og har saaledes eii vis Hellighed,

skjont i en ringere Grad end de forommeldte. De
Fornemmes Ligbaal blandt Buddhisterne ere uhyre

store, og de have den samme Mening om .dem som

*) Disse Efterretninger om Jogamsofferet ere især tagne af

Puulini Systemu, J3rahrnanicum
,

Beskrivelsen over hans

lieiser i Ostindien og lUeyer Mythologisches Worterbuch.

Ilr. Consistorialraad Fuglsang (som længe har opholdt sig

i Ostindien og der studeret Sprog, Religionsskikke o. s. v.)

har forsikkret mig om at slige Efterretninger af Paolino ere

troværdigere, end nogle Europæiske Lærde nu antage.

De ovrige heranforte Beretninger om Indernes ceremonielle

Ilddyrkelse m. m. ere uddragne af Colebrookes ypperlige

Afhandlinger om deres Ritus i Asiaiic Iiescarchcs .
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vore Forfædre, at jo liojere Flammo eller Rog sfaae

i Væiret, jo Lojérc Pinds faaer den i Himmelen, livis

Ligfærd de Lefordre *).

Brahmanerne af Sagnicaernes Sekt, som er me-

get talrig i Benares eller Vanarasi (Indiens helligste

Stad, ogsaa udgivet for Buddhas Fodselssted samt Ho-
vedstaden for lians jordiske Rige) pleje, naar de opta-

ges i Præstestanden, at antænde deres Alterild ved

Sammengnidning af to Stykker af en vis haard Træ-

art. Hen vedligeholdes bestandig af dem til alle re-

ligiøse Ceremoniers Fuldbj'rdelsc deres licle Liv igjen-

ucm m. ni. indtil den tilsidst fortærer deres jordiske

Levninger (Wil. Jones i As. Res. II, 60). Ellers skee

næsten alle Brahmanernes liturgiske Forretninger ved

Olferilden, som Borns Daab (der og, paa særegen he-

densk Maade, er i Brug hos dem, ligesaavel som blandt

den Zoroastriske Troes Bekjendere)
;
ved Brudevielser,

da et Oilerbaal maa brænde i mange Timer efter hin-

anden, Nattemorket optyses ved Lampe-Illuminationer

og Fakkeltog o. s. v.

Omtrent paa den samme Tid, som Brahmanernes

for beskrevne Jogams- Offer , som især er en Fest for

deres egen Kaste, celebrerer og det Indiske Folk dets

Foraarshojtid, som ellers kaldes Huli
,
Holi

,
Dolila,

Dola eller Dolajaira , samt Phalgutsava. I de for-

skjcllige Riger eller Provindser feires den med noget

afvigende Skikke **) men næsten allevegne maa hine

*) See Eddalæren og dens Oprindelse IV, 541 542. Dr. J.

Jamieson har skrevet en Afhandling om de europæiske

Lighaals asiatiske Oprindelse ,
som endnu ikke er kommet

• •

mig for Dine.

**) lioli er Indernes lysligste og almindeligsle Fest, der endog

feires af halvvilde ,Bjergboere inde i Landet, som ingen

Brahmaner have* Ogsaa deltage Indiens Muhamedanere

overalt i dens Forlystelser og Spog, hvoriblandt og en Skik,

der gandske svarer til Europæernes April-Loben.
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Hojtidsbauner : flamme. Vistøn irviterné i Bengalen, og

overlioved lide Folket der, helligholde Dolayalra ved

Foraarsjevndogn, samt ansce den for en af de 12 Ya-

tra
;
s (Jatra’ér) *). Efter at Brahmanen har bestænket

Krishnas (eller den saaledes incarrierede Vishnus) Bil-

lede med rodt Pudder, som siden uddeles blandt hans

Medbjelpere, antændes et stort festligt Baal, hvorpaa

man opbrænder den saakaldcde JJollka, en menneske-

lig Figur, sammensat af Straa og Bambusror, (uden

Tvivl bentydende til det gamle Aar eller dets styren-

de Genius). Paa Landet bære Brahmaner og Vishnu-

dyrkere denne Dukke., i en ordentlig Procession, led-

saget af Musikanter og Sangere, til en Plads uden

ior Byen. Paa det uantændte* Baal sættes Straaman-

den i Midten , da Præsten hædrer den (eller rettere,

efter Wards Beretning, Krisclinas Billede, som hen-

*0 o: hellige Markeder eller Markedshojtider
,

manske oprin-

delig Maanedsfester
,

af en lignende Art som de 12 Sa-

krantis
, feirede ved Solens Indgang i hvert Himmeltegn,

der altsaa gandske svare til de foromhandlede oldnordiske

Maanedsfester. Deraf ere atter 4 de fornemste, nemlig de

som indtrælle ved Foraars- og Efteraars-Jævndogn, Som-

mer og Vinter - Solhverv. (See ’W. Jones i As. Res. III,

25S). -Saaledes ogsaa fordum hos os. Indernes (og flere

Asiaters) store Fester ere som oftest forenede med Marke-

der. Det samme har været Tilfældet i det gamle Norden.

Af samtlige disse Indretninger havdes mærkelige Levninger

i Ditmarschen , lige lil den lille Fristats Undergang. Saa-

ledes paabiid dets ældste Landiel (trykt 1539) i 99de Art.

at den forste Fredag i hver Nymaane skulde feires af Alle

ved Hovedkirkerne som en Helligdag (til Middag), samt

i 211te Art. at den rette gamle Markedsfred skulde holdes

ved Paasketid (3 Uger) ved St. Hans Ajlen (14 Dage)

ved Mikkelsdag (4 Uger). Julefreden forstod sig af sig

selv. At disse Hdjtider i Norge og i Tydskland indsattes

istedenfor gamle hedenske, er viist i det Fovegnaende.
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sættes der saalænge) med religiøs Dyrkelse og gaar 7
Gange omkring Baunen, som strax derpaa antændes.

Bralnnanerne forfoje sig da hjem, men Folket tilbrin-

ger Natten i festlig Glæde med Dandse og Sange

(hvorved Vaaren bydes velkommen) som vedvarer den

fo Igende Dag. Ved Dagbrækningen bæres Krischnas

Billede til en vis Plads, og lægges i en Seng eller

Vugge, for der at svinges omkring. Naar Billedet saa-

ledes bevæges, aflyres Kanonskud. Dette skeer ogsaa

ved Middag og ved Solens Nedgang. Folk bestænke

ellers hinanden, ved denne Tid, med Rosenvand og

rodtPudder* *). Den lave Almues Lystighed vedva-

rer en hel Uge, paa Svingepladsen, hvor man omsvin-

ger. sig selv i Vippegynger med megen Overgivenhed

og insulterende Tiltale mod de Forhigaaende. I Ifiu-

dostan varer Iiovedfesten Jioli tre Dage. Almuen

*) Med dette (mest rode, men og undertiden gule) Pudder

sminker man og sit Ansigt m. m. Man mener at det sig-

ter til den Blomsterpragt, som da begynder at udvikle sig

i Indien. Muelig er og denne Skik kommet i steden for den
t « » .

'
- .

Salvelse med Illod
,
som forhen af nogle gamle Folk an-

vendtes dels paa Gudernes Billeder og Altre, dels paa de

Ofliende selv, Yandsproitningen menes at eiindre om.

Vaarens frugtbargjorende Vande. Pudderudkastelsen synes

og at efterligne Sliivaiternes ovenommeldte Kasten af gloen-

de Aske, der atter erindrer om Askeuddelingen paa Aske-

onsdag, i katholske Lande, med de den paroderende Fol-

keskikke ved Karnevalslystighedeme ,
da Folk kaste paa hin-

anden sinaae Kugler al Kridt, Gips, Sukkertoj o, s. v. li-

gesom Indiens Naboer, Butanerne, kaste rode Kugler paa

hinanden ved deres , til Huli svarende, Foraarsfest. I Bra-
• •

silicn bruges i Kuglernes Sled (efter et Ojevidnes, Naturfor-

skeren Hr. Willi. Lunds, mig givne mundtlige Underretning)

Æggeskaller fyldte med Vand. Æggene tilhore ellers Paa-

skefestens (men i Persien Nytnars- eller Foraars-Jævndogns)

Lysligheder, med en bekjendt symbolisk Betydning.



208

samler da alt livad don kan overkomme, for deraf at*

-H : -
• , ...

-

opfeise en kolossalsk Baiine, som antændes til et uhyre,

Baal. Tilskuerne sage at komme Ilden saa nær som

mueligt, for. at ait Ulield derved afvcndes fra dem i

det hele paafclgende Aar. I Syd-Indien tændes Baa-

lené, foran Yisnnus eller Shivas Templer, ved Midr
* .

*
• « 4 _ < JL »«- » •/ V - t « -- • t . ___

*

natstid, og Asken uddeles derefter mellem Tilskuerne

(uden Tvivl som et Præservativ eller helligt Middel
U • - 4 - * V *•

mod Ulykker
x
Sygdomme o. s. v>). De laveste Ka-

ster af Shivas Dyrkere i Bengalcn udfore lignende

Skikke paa en Fest, som kaldes Sivotsava eller Sivas
- . • v 4

.

*

Nat, samt Tscherch pysja (Hjulets eller den rande Ski-

ves iJojtid). Den indfaldcr om Foraarot , kort efter
V 1 ’^>< * * w «• : —

|
- . «. . * - • "• • ' * - *

HuR Festens Udlob. Da danjse Saniaserne, Fakirer eller
»7 k .* ' ; '

* ; - * ^ > ... J.' . - *
«

omvandrende Betlermunke af Shiva's Sekt, omkring

et brændende Baal, i Nærheden af hans Tempel, og

kaste gloende Emmer eller Aske paa hinanden, hvilke

de give Navn af Blomster *). Derved anstille de og
y •

,

: i ^ . t
*

- > ; * * • - *

Processioner, vise deres pinlige Bodsøvelser o. s. v.

Med Hensyn til det paa Huli - Baalet brændte

Billedes Betydning
,
hersker nogen Uoverensstemmelse

i Traditionerne eller rettere i Folkemeningerne. Pat-

terson beretter udtrykkelig, at man ved denne Skik

opbrænder det gamle Aar og byder det nye velkom-

men (eller, efter Jones, feirer Vinterens Dod og

Vaarens Fodsel eller Ankomst). Denne Forklaring er
f é/1 • • "4 • «« | T § • — ^ i* * ^ É A k i * • I 4^

udeiT Tvivl rigtig, skjont den figurlige Handling paa

forskellige Steder ellers tillægges forskjellige mytho-

logiske Indklædninger.

*) 1 NortliumLerland plejede man fordum (efter Brand og

Bourne) at angribe Naboernes Hojtidsbøal samt bortføre

Ild eller Emmer, hvilke man kaldte VaagcnaUens 13loinsler

( flowers oj the ivcike). Hvorledes man og i Indien paa

Huli liar den samme Skik, vil sees af det Fblgende.
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Saalcdes gjore nogle (a) den for Baalet bestemte

Figur til en ond Jættinde (eller qvindelig Dæmon),

som efterstræbte Krisbnas Liv, men blev selv dræbt

uden at den dode Krop kunde findes. Hans ivrige

Dyrkere og Folgesvende, Ojcebyrderne i Mathura, op-

brændte derfor Jætteqvindens Billede, isteden for Le-

gemet. Andre antage (b) efter en vis Purana , . liint

Billede for en qvindelig Djævel kaldet Dhonda
,
som

i Ragbusi*) for længst forsvundne Dage forfulgte og

myrdede Born. Ragbu lod, efter den vise Vasistkas

Raad, antænde saadanne Baal
,
som de lier beskrevne,

samt Folket glæde sig og synge Viser (over Krisbnas

erotiske og lystige Bedrifter) for at standse , Hcxens

onde Daad. Saaledes mener man endnu at bin Hdj-

tidsbaunes Antændelse og Brand bevare .Dornenes Liv.

Derfor gaae ogsaa Modre, med deres Born paa Arme-

ne **), over slige Baal eller deres gloende Aske, for

ret at komme i Besiddelse af Ceremoniens velsigriende

Kraft. Den samme Legende fortælles og (c) efter en

anden Purana, hvori Kongen kaldes Ambariska (omtalt

i Ramayana som herskende over Ayodkja) men Raad-

giveren Nareda. Denne Vise nævnes vel blandt <lo

*) Raghu siges ellers at liave været Buddha’s Son. Den sam-

me eller en anden Raghu nævnes som Rama’s Stamfader

og en stor Erobrer. Yasistha forekommer i Indiens My-
thologio 1) som en af de ældste Rishi’er (eller Patriarker)

2) som Minister, Præst eller Raadgiver hos Kong Dasara-

iha (af Ayodlija eller Oude
,

Rama’s Fader)
;

efter nogle

var han og den unge Ramas Lærer. 3) En beromt Kom-

mentator over Sanskrit - Skrifter (vel undertiden forvexlet

med den nysnævnte). 4) Som en forgudet Heros eller

Helgen i Vognens Stjernebillede (betegnet ved samme Navn

og Ord blandt Inder
,
Nordboer o. fl*).

**) Delte skeer endnu efter det ovenanforte i Tydskland, lige-

som fordum i det vestlige Asien o t s. v.

O
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ældste Rishi’cr, men en anden af somme Navn Spiller

en stor' Rq lic i Krishnns Historie som Raadgiver og

Ven. Jeg trocr derfor nt disse Mytlier stnae i. For-

Liiidelso med de om KrisJmas Barndom. Tyrannen

Kansa (i* Mathra eller Mathura) var blcvcn forfærdet

over Spaadomme, der forkyndte, at et Barn’ var nylig

lodt, som skulde foraarsage lians Undergang. -Kansa

befalede derfor at alle ny fqdle Born i Riget skulde myr-

des. Dån spæde Krislina nndgik: dette almindelige* Bor-
f

• • *
-

i

neliiord ved guddommelig Kraft, skjont Tyrannen tit

udsendte onde Trolde og IIexe for at ombringe ham.

Deriblandt udmærkede sig en uhyre Jættinde, kaldet

Poutna, som vilde have forgiftet ham
;

en anden for-

vandlede sig til en Ko, for at gjeniienibore ham med

sine Horn o. s. v. *).

At Krislina maa antages for en Sol- og Aars-Gud,

er bevist af andre. Efter min Mening betegner lians

Fodsel (i de kalendariske Mytlier) Aarets og Vaarcns

Fremkomst af Tidens Sk jod. Vinterjætten og lians

Trolde forfolgc den unge Vaar, som dog sejrer ved

guddommelig Kraft. Til Erindring lierom opbrænder

s>xhvtt*4e4: glade Folk:
,
ved'Vaarfestcn , saavcl i Indien

som i Europa, Dodens, Vinterens og slige onde Jættevæ-

seners Billeder o. s. v.
) I1W« Ffi*** » f t •

• «* . *f ip • •

^ m
K
^ A 2 i 1 » i ^ ^ ^ • æ ^ 1 tL i A ' ^ ^ # -j **

• ^ 1 % >1 « #% % > % i/• v *4 *

Denne Anskuelse bekræftes endmere ved Indernes,
a- :c t i

^
: *

*.

1

hpr.fra afvigende, Anskuelse af den paa Huli Baalef op-

hiændte Figur. Saavel i de.t sydlige som i det -vestlige

Indien siges den nemlig at betegne Kama-Deva eller

Guden Kama (Indernes Cupido **) eller Amor), til

—— JL " , ,
•• - *

*) bedre lykkedes det for den onde Loke, som og omskabte
' » f • » I

sig til en Jættekvinde ,
kaldet [javlit eller j6oH, at foraar-

sagé den gode Ualdurs Mord og forhindre hans Gjenop-

livelse.
r f A

+ *) Navnet Kama betyder Længsel, Begfærlighed
,

ligesom

Homernes Cupido . Efter den licromtailé mythiske Opbræn-
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Erindring om lians engang skete Opbrændelse af Straa-

Jerne fra Shiva's Ojc, da Kama havde skudt ham med
sine Blomsterpile, for at indgyde liam Kjærlighed til

Bjerget Himalajas Datter. Herved maa vi bemærke at

Huli tit kaldes Vasantatsava, eller Vaarfeaten
,

og at

Vasanta (eller Bessant), den mandlige personificerede

Vaar, siges at være Kamas fortroligste Ven. Begge pri-

ses derfor i de for Pesten bestemte Sange. Derfor

siger og en med Indien bekjendt Forfatter: at Hulis

samtlige Hojtidsskikke sigte til det nyfodte Foraar.

"Baalet betegner den tilbagevendende Varme. Disse

Skikke vare vel engang tilfælles for alle hedenske

Folk og Kristenheden gjemmer endnu deres Levnin-

ger i Mai- og Belteins-Baalene. Hinduerne beskrive

de ved Huli brugelige Skikke som egentlig horende

til en Foraarsfest. Dermed synes Kjærligheds-Gudens

Dyrkelse atvære bleven forenet. Nogle af hine gamle

Ceremonier ere senere henforte til Krischnabarnct, i

hvilken Hensigt nye Legender ere bievne opfundne” *)

o. s. v. Heri er jeg gandskc enig med Forfatteren
i •

og haaber at have fuldkommen gotgjort hans Anskuel-

sers Rigtighed ved den nærværende Afhandling.'

Det forekommer mig at være tydeligt at Kama-

devas Opbrændelse betegner Vaarens eller den blide

Aarstids Fordrivelse af den brændhede Sol, som i My-
then antydes ved Shivas llammende Oje — ligesaavel

som Baldurs Opbrændelse, foraarsaget ved Ildgudcn

delse fremstod han igjen af Asken, ved de lioje Guders

Naade.

*) Asiatic Journal
,
XXIV, 479. De ovrige hewniforte Efter-

retninger om Hulibaalene m. m. ere samlede fra samme

Afhandling, samt mange andre, af paalidelige Forfattere, i

de lærde Indiske Selskabers Skrifter, saa og af Moor
,
II ard,

Polier o, fl.

O 2

i
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Lokes eller Loges Svig, betegner det selvsamme. My-
tliernc om Osiris’s, Adonis's, Herakles's o. 11. Dod

ere af en beslægtet Oprindelse.

HuJi Festen belliglioldea af Landboerne i Lonyr-

Districtet, i Makratternes forrige Rige, paa en Maa-

de , som i adskilligt afviger Ira de ovrige fdrommeldte

Indiske. Ho
j
tiden indfald er ved Foraars-Jævndogn og

varer 5 bele Dage. Den forkyndes ved et Optog af

forklædte Personer (som Majoptogene i Europa af de

saakaldte Sommerdrenge o. s. v.). Enliver Landsby

e

bestaar i dette Land af to Dele, hvoraf den ene kun

beboes af de saakaldte Dhercr eller Pariaer (urene

og forvorpne Folk) den anden af de mere ansccte

Indvaanere. Hvert af disse Partier bar sin Bauné,

hvoraf den fornemmere er paa Byens Torv. Pariaer-

ne tænde dog fprst deres Baal, og fra det pleje By-

mændenc at hente den Ild, hvormed deres Baal an-

tændes. Det skeer ikke uden Fare, da Pariaerne for-

svare deres Ild med tændte Brande af alle Kræfter*).

Naar Ild saaledes er vundet, antændes den egentlige

Byes Baal af Patailen (svarende til de gamle Islænde-

res Godi o. s. v.) efter at han har gaaet tre Gange

omkring Baalct, og raaht enkelte Ord, som gjenta-

ges af alle tilstedeværende Mandfolk. Derpaa be-

gynde Lege, Dandse, Sange, gymnastiske Ovelser paa

en dertil bestemt aaben Plads o. s. v. De ovrige

Skikke ligne de fdrommeldte Indiske. Denne noget

vidtløftige Beskrivelse over Huli- Festen kaaber jeg at

Læserne ville undskylde derved, at den virkelig er

en af Verdens allerældste, da end en den tilhørende

Ccrcmonie, som udoves i Indiens Stædcr, efter Erski-

*) Hvortil denne Skik kan sigte ,
er aldeles uforstaaeligt for

mig. Dens Engelske Sidestykke (for saavidt Ilden hentes

med Vold fra Naboernes Baal) har jeg for bemærket.
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nes Bemærkning, gandske ligner den som fandt Sted

ved Dionysos - Fesfen i det gamle Ægypten
,

saaledes

som den beskrives af Herodot (II, 48) jævnfort med

Plutarcb (om Isis og Osiris), Dette bliver saa meget

mere paafaldende, naar man kjender Jablonskys Un-

dersøgelser, livoreftcr liin Ægyptiske Hojtid netop

fejredes ved Foraars Jævndogn (altsaa paa samme Tid

»om Holi - Festen) og dens indenlandske Navn tillige

bor udledes af Ordet Hols (sodt og behageligt). Da
frydede man sig over den gjénfundne og gjenfodte

Osiris*), ligesom i Indien over Krisclma, i Syrien

over Attis eller Attin
,

o. s. v. Den Syriske Gud-

inde glædedes da i Hierapolis (ved det festlige Baal),

ligesaavel som Cybcle i Plirygien
,
samt senere i Rom

ved den muntre Hilaria-Fest. Da indtræffer og Per-

sernes o. fl. Nytaar, hvorved Æg foræres, ligesom i

Europa ved Paaskctider o. s. v. alt sigtende til Aars-

gudens vaarlige Foryngelse og Naturens Glæde derover.

Vi have saaledes betragtet Indiens Hojtidsbaal.

Der bruges og den ovenfor som Arabisk, Persisk og

oldromersk beskrevne Maade at frembringe Ild, ved

et liaardt Rors heftige Omdreining i et snævert IIul,

anbragt i en Trætavle. At den hellige Ild undertiden

frembringes af Træet paa en noget afvigende (men i

Hovedsagen identisk) Maade, er viist i det Foregaaen-

de. I sin Fremkomst ligner den saaledes Europæernes

JSodild. ltcgnmangeJ er for Jndien (ligesaavel som

for Arabien) en af de storste Landeplager. Den me-

nes at afvendes ved Andægtiges Spriugcn over Baal*

eller Kulild, efter at en Procession, med Afgudsbille-

det i et portativt Tempel, bchængt med Blomster-

krandse o- s. v, har gaaet for sig. Le Gentil beskt i-

*) En Folkefest, som endnu lioldes paa denne Tid af Kop-

ierne, skal være en Levning af den ovenoinmehltc. Jfr.

JabloTisly Pantheon Ægypt* III, 203-206. v
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ver en saadan Ceremonie der fandt Sted ved Pondi-

chery 1769. Paa den frie Mark havde man anlagt

en Grube af 23 Fods Længde (fra S}rd til Nord) og

en lidet mindre Bredde* 8 til 10 Tommer dyb. Den

fyldtes flere Gange med Kul, der snart bleve gloende.

Mellem den og en lignende Vandgrav sattes Afguds-'

billedet. 60 nogne Saniaser eller Bodfærdige, hvis

Midte ogsaa var omgivet af Blomsterkrandse, væbnede

med Knive, vare Hovedpersonerne i denne Ritus,

— hvortil de havde forberedet sig ved adskillige Da-

ges Faste, samt derpaa badet sig og malet Legemet

med en gul Farve. Toget gik fra Osten, mod Uden,

som ved dets Ankomst havde indtaget en Overflade af

300 Qvadratfod, og udbredte rundt omkring sig en

meget stærk Hede. Ikke desmindre sprang Saniaserne

(som sande Berserker, der og plejede at yade gjen-

nem Ilden) med store Skrig over Baalet, nedlagde et

Oiler af Riskorn
, som de havde baaret i Hænderne,

for Afgudens Foddcr, sprang derpaa i Vandgraven og

op af den igjen mod Vestkanten, hvor de delte sigi

to Rækker, for at give Plads for dem som koin bagef-

ter. Dernæst drog Processionen med langsom Gang

tilbage til Staden, da det snart blev niorkt og Fakler

antændtes. Sonnerat var Tilskuer ved liguende Optrin

paa Dhermaradschas *) Fest, og man fortalte liam at de

da skete aarlig til Erindring om Draupadis (Pandavernes

Gemahlindes) Udrenselser (eller Lustrationer) af denne

Art, som af hende bleve gjentagne 5 Gange efter hin-

anden **). Heroinen Sitas bekjendte Iklprove (hvor-

*) Rette Tilnavn (Daadens eller Dydens Fyrste) gives i In-

dien baade Jaina og Buddha* Den nævnte Fest holdes og

om Foraaret.

**) Jævnfor hermed Rhode uher rellgiose Bildurig Mylhologie

und PhUosophie der Hindus II, 501-503. Ward $aa Sa-

niasernes Gang og Dands over Baalet paa Shivas Foraars-

hojlid (Vicw &c. II, 19).

i
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Ved Lun / ligesom Eddbcrhe? Gudrun, friede sig for en

paa Ilende hvilende Mistanke) efterlignes og ved lt&

mange episkdramatiske Forestillinger, hvorved Karnati

Fest (om Efteraaret) sædvanlig udmærker sig, '

Vi ville ikke opholde os ved Ilddyrkernes Fana-

tismes Culminationspunkt, i den endnu fra Arildslider*

i Indien herskende Overtro om Nodvendigheden af

Enkers frivillige Opollrelse paa Baalet, skjont Hero-

dot ellers fandt den blandt Thracerne, Middelalderens'

Forfattere blandt Russer og Slaver, ligesom' og de'

mythiske Fortællinger om Bryiihilcle synes at vidne

om en lignende Oldtidsskik i det gamle Norden. Li-

gesaalidet ville vi nærmere betragte Baal-Molochs gru-

somme BorneoUVe eller Gallernes formentlig religioso

Opbrændelsc af levende Mennesker til Guddommens

Ære, som siden efterlignedes af de saakaldte kriste-

lige filqvisitorer. I dets Sted ville vi blot eridvidere'

gjenkalde i Hukommelsen tvende Omstændigheder ved'

Indernes IJdd}rrkelse
,

hvortil aabenbare Sidestykker

gjenfindes i Europæernes Overtro. Smor offres Ilden

almindelig i Indien, paa den ovenfor omtalte Maadc.-

Dette har og for skeet i vort Norden, thi endnu ben-

ved Midten af det 18de Aarhundrede plejede fonder-

ne i Ballus Lehn (efter Kalms Beretning) ved Valborgs-

eller Mai-Baalet at ofre et Kar Smor til Ilden , for

derved at erhverve got og varmt Væirlig i den da be-

gyndende Sommer. En vis Plante CTremella NoslosJ

er vel blevet anvendt som et Surrogat for Smor ved slige

Lejligheder og ellers beredt ved Ilden (ligesom endnu

i Finland) til magiske Kunster. , l)en kajdes i Dansk

Troldsmor, Svensk Bjarsmor (eller Nissesmor) , Finsk

Pciciranwoi
,
Skotsk Fairy -butler — hvilke samtlige

Navne tydelig nok vise den almindelige Folkcmening

om dens Oprindelse fra de nævnte Dæmoner, eller Be-
* t ..

*
' » *

hagelighed for dem som tilbudne Olfringer.

1



Ashen af den hellige Ild staar i Indien i stor An-

seelse, da den ikke allcne undertiden er et af de Mid-

ler der hruges til at paamale det Mærke, som visse Gu-

ders Dyrkere bære paa Panden , men uddeles og (fra

visse Boj tidsbaal , soin ovenmeldt) mellem Folket som

en stor Helligdom. Endvidere bruges den til religiøse

Spaadomskuuster f. Ex, ved Brudevielser , da Brahma-

nen udstroer en Deel deraf paa Gulvet, hvorved dcii

danner yisae Figurer, af hvis Skikkelse han da spaaer

om Ægteparrets tilkommende Skjæbne m. m. Side-

stykker
, hertil af Kristenhedens Overtro i Europa ere

bemærkede i det Foregaaende. .

Ilden, hvortil Inderne daglig ofTre, kaldes af dem

Agni (underliden skrevet af Englændere Ughnee).

Dette Ord viser strax sit t)rdelige Forvandtskab med

det Lat. ignis

,

Slaviske ogn m. il. Han æres og over-

ordentlig ved alle de Lejligheder, hvor hans Hjelp

helst maa onskes f. Ex. Teglstenshrænding o. s. v.

Et af hans Navne (Kripeetugonte efter Wards Bogsta-

vering) tilkjendegivey: at lian er fodt ved tvende Træ-

stykkers Sammengnidning *). I den Anledning kan

*) Moor beretter og at alle Brahmaner antænde al deres Ild,

saavel til religidst som husligt Brug, ved Sammengnid-

ning af to Stykker Træ, af hvilke det ene hurtig om-
drejes i det andet ved etslags Bue, indtil Ilden fremkom-

mer. Dette Redskab kaldes Arcini og er forfærd iget af

Samitrøeet (Adai\theru> åculeaia ellor Prowpis a.}
;

eller,

i Mangel deraf, af Indiens hellige Figentræ, Gudinden

Samiy som bevarer det fornævnte Træ, dyrkes under det

engang om Aaret
,

da man tænder smaac Bnal
, bringer

BrnndofTre o. s. v. Derved synges Sange til Gudindens

og Træets Ære; noget af dets Blade og den Jord, hvori

det staar
, bringes hjem af de Andægtige og gjemmes til

Landets Nytaar (formodentlig for da at oflres til Huli-

Baalene &c#). S. Hindu Pantlieon S. 300 ;
jfr. As, Res, IV,



217

det bemærkes, at Araber o. 11. give .to forskellige Dele

af deres Træfyrtoj Benævnelser pf Ma^d og .Qyinde,

livorvcd vi erindres om de Mytber blandt Iiidcr, Per-

ser, Græker, Nordboer o. fl. : at dp foVste Mennesker

vare skabte eller fremkomne af Træer. Agni forestil-

les underljden med Sarijis eller Solgudoiis Attributerj

lians symboliske Afbildninger forklares at br-ntyclehaa-

de til Solens og Jordens Ild, samt .desuden til Brajtr

manernes tre bellige jordiske Ilde, (Oli er ild en^ Bi'yJtr

lupsilden og LigbaaletsIld)* *) o. s. v. eso

Mgni kaldes Gudernes Mund, da lian (med 7 Tun-
ger) modtager den for dem bestemte OJIerfdde (skjont

3S2, VIII, 256.-— Ilden selv, som dyrkes dagligt Lårin-

gen nnden almindelig Fest, foruden det foroinmeldte Ja-

gams - Offer og en af Nogle iagttaget Dyrkelsestid :påa. iie

Dage, som indfalder ved Magha’s Fuldmanne, omtrent ved

vor Kyndelmisse, ogsaa Los de gamle Nordboer p. fb eo

Ild- og Lys - Fest, og endnu for kort siden fejret af Nor-

dens Almue med Ledenske Offre til Ilden. I Indien Tore-
*

.

* r ty.

giver man at Ildens Gud især maa dyrkes paa den Tid,

da Ildsvaade der mest er at befrygte. See TFard 1. c. II,

53. Mærkeligt er det og at Agni menes at kimne-give et

skjont og
r
skinnende Legeme, hvilket de gamle Nordboer

tilskreve den skabende Ildgud Lodur eller 7~e, ,efter Valas

Spaadom. Bukken er ellers (af nogle, Vædderen af an-

dre) helliget Agni, ligesaavel som den lynende Thor.

Ligesom vor Ve og Romernes Vesta siges dog Agni at
* - - ‘

forestaae Ofiringer og Love
,

ja han kaldes selv, ligesom

den førstnævnte, Fristedet eller Asylet. Den titommeldtc

Ildantændelsesmaade ved Træstykkers Sammeng’niduing bli-

ver endnu almindelig brugt i China (skjont man kjendev
f ’ ti l*» * r • i * kJ , , u * . 4 J* I * I ‘ 'fj

andre beqvemmere), fordi man anseer den for særdeles gam-

mel og hellig.

*) Denne Ild kaldes og den Kjodfortærende
,

og borjmanes

daglig ved de sædvanlige Oflerskikke. Endværre er dog

den for grove Syndere bestemte lid, i de underjordiske Straf-

fesleder, som meget frygtes af de hedenske luder.
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**/**• f
• * • j | * f

dc liave en anden, som og faaer meget, nemlig Brali-

manerne) *). Den selvsamme Tanke fremlyser tydeli

llolc af Scharnanernes Offerbonner ved de 7 Ilde o. s. v.

Fra Indien og Cliina s}rnes Udd}rrkelsen at Lave

udbredt sig til de mod Osten og Norden tilgrænd-

sende Lande, som Korea, Japan, Tibet, Mongolict,

Sibirien o. s. v. hvorfra den og maa formodes at være,
I

med selve Folkene, vandret over til Amerikas nord-

lige og vestlige Kyster, hvorimod de sydlige paa sam-

me Maade have erholdt den over Sydhavsoerne fra

hine fjærne Lande. Ucr kunne vi kun holde os til

Traditioner og Gisninger, men vist er det at de selv-

samme Indretninger og Skikke, som horte til denne

Cultus blandt Asiens og Europas gamle Folk, gjen-

fandtes blandt de mere dannede i Amerika. De cré

saa meget mærkeligere
,

som de beskrives af nyere

Tiders Ojevidner, ja endog tildels liave vedvaret lige

til vore Dage. Vi maa folgeligen ansee dem for sær-

deles oplysende, med Hensyn til de af Oldtidens Me-

ninger og Sædvaner som vi lier liave omhaiidlet.

Hos mange Amerikanske Folkeslag — siger eu af

deres udførligste Beskrivere — brænder der til Æro
for Solen en bestandig lid

,
hvis Vedligeholdelse er

anbetroet til visse Jomfruer af ubesmittet Rygte, just

6aaledes som det tilforn var hos Grækerne og Romer-

ne, i Hensyn til Vestas Tjeneste. Samme Beskaffen-

hed havde det med Solens Dyrkelse i Rigerne Feru

*
) De liave i sin Tid viselig forbudet Alnuiesmænd at be-

sidde Iiigdomme
,

hvilke de vilde beholde for sig selv.

Nogle have vel derfor havt lignende Tanker om dem, som

den opbragte Jodinde, der skjcldte Urandoffrenes Alter i Je-

rusalem ud for en Ulv
i
som med Graudighed fortærede Fol-

kets Formne. I voro Forfædres Diglergprog kaldes pg den

skadelige Ild en Ulv.

tn
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og Mexico. Irokescrne og Huronerne, de $torste

Nordamerikanske Folkeslag, anse?, ligesom de gamle,,

liden paa deres Skorsteen for liel lig. Arnen er for

dem et Alter og isteden for Tempel betjene de sig af

de Bygninger (for visse Menigheder) hvori de opholde

sig, naar de have noget at raadslaae med hinanden.

I disse,*) som erestorre end deres Vaaniiigsliusc, brajn-

der der. ogsaa en bestandig Ild, kaldet Jlaaclets oliet

Forsamlingens Ild
,

hvilken de tilskrive en særdeles

Hellighed og som aldrig maa udslukkes. .Omkring

den forsamles hver Stammes Ældste og afgjore dens

fælles Anliggender. De Vilde, som boe ved de yderst.

nordlige Kyster af Amerika, Jigeoverfpr Asien, og

som synes at være komne sidst over til Amerika, have

Templer, hvori den hellige Ild bliver vedligeholdt,

og som blot ere bestemte til lleligionsovelscr. Ogsaa

Natcherne i Louisiana have et Tempel, hvori en be-.

standig Vagt har Opsigt med at denne evigvarende Ild

bliver vedligeholdt
,

hvilket ogsaa skeer med en ud-
,

mærket Omhyggelighed. Til at vedligeholde den be-

tjene de sig af tre Stykker Brænde, som berore hin-

anden med Enderne, uden at Tallet nogensinde blive

formeret eller formindsket. Den Overste for Stam-

men tilbeder hver Dag Solen, (fra hvilken han, lige-

som Perus Inka>
er, menes at nedstamme) ved Indgan-

gen af dette Tempel. De fleste oprindelige Amerika;

) I disse Raadhiise udfærdiges alle offentlige Dokumenter

der bestaae i de saakaldede Jf'ampum* ,
etslags Kelter eller

brede Baand af Læder ,
malede med foiskjellige Farver og

Figurer, samt besatte med skjonne smaae ‘Conchylier. I

Midten af dette Kelte er en hvid Figur, lignende en Dia-

mant
,
som antyder og kaldes Forsamlingens Ud eller Arne.

Naar Fremmede underhandle med de Vilde
,

berore de

denne Figur, Hine Belter tjene isteden for Fredstraktater

og andre skriftlige Forpligtelser,
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2ietfe kaste Tobak
,
og andre Urter, som kunde være

dem nyttige paa Ilden
,
som Ollre til Solen; saa og

andre Gaver, eller at de i Forvejen ere bievne fore-

lagte Guddommen ved en Tale eller Bon*).

Peruauerne antoge vel (ligesom de ovrige Ame-
rikanere ,

Perserne
, Inderne o. fl.) en overste usynlig

Gud**), men de lienvendte dog al udvortes Dyrkelse

til Solen, som hans synlige Repræsentant ***). Den
bragte de store Brandoffre af Dyr, Fugle, Frugter,

Korn o. s. v. De fortæredes kun af en J/d, som i Al-

mindelighed (efter at al anden Ild var slukt) frembrag-

tes af Solens Straaler, ved Hjelp af etslags Brænde-

glas. Denne hellige Ild blev bragt ind i Solens Tem-

pel, og der omhyggel igen vedligeholdt et helt Aar.

Blev den ved en Hændelse slukket, blev det énseet

for et ondt Varsel. Naar Solen ikke skinnede paa dens

store aarlige Fest (ved Sommersolhverv), frembragte de

den hellige Ild ved at gnide to Stykker Træ mod hinan-

den. Det forst© Offer til Solen var. et Lam, som

blev gandske brændt til Aske. De ovrige Ollre bleve

fortærede af Forsamlingen
,
paa Dyrets Blod og Hjerte

iiær/som og brændtes til Aske****). Noget lidet af

*) Det ovenstanende er jiiddraget nf Kutschers Amerika, 1ste

Del (oversat af Hallåger 1S04) S. 19S o. f. ,
saa og af le

Beaux, Long’s o. fl. Rejsebeskrivelser,

Peruancrne ansaa Mannen for Solens Soster og Hustru,

som Inkaernes (deres Keiseres) Stammoder, Stjenierno

betragtede do som deres Hofstat o. s. v,

***) De folte den dybeste Ærefrygt for ham, som gik saa vidt,

at de neppe turde nævne lians Navn; Dog tilbade de

ham kun andægtigen i Hjertet
,

uden nogen udvortes Ce-

renioriie, " • '

*) Apalachiterne i Florida
,
som og dyrkede Solen

,
offrede

intet levende Væsen eller blodigt Offer til den
,
meh kun

Rogoffer af Virak og andre Specerier
, hvilke de antændte

under Sang og Dands.



Drikken stænkedes, forend man nod den
,
imod Him-

melen, O. S. V. *).

I Mexico synes Solens Dyrkelse i visse Maader

at være sammensmelt et med Ildens, livis Gud man

kaldte Xuihteuctll**') , samt ærede kam som Xårets

og Græssets (eller Vegetationens) Herre. Han blev

ivrig dyrket af Mexikanerne. Ved Bordet offrede de

Lam stedse den forste Mundfuld og forste Drik, som

kastedes i Ilden. Paa visse Tider af Dagen oUredt

man Lam og Rogelse. Han Lavde et Tempel og ad-

skillige Palladscr i Mexiko. Ogsaa helligede man Lam

tre store aarlige Fester. Paa en af dem (der indtraf

paa selvsamme Tid som Romernes Vulkanalier, den

23 August) dyrkede man en udpyntet' Træstamme

som Gudens Sindbillede, antændte store OLFcrbaal

•foran hans Tempel o. s. v. Eli anden indfaldt sidst

i Mexikanernes Aar, omtrent den 20 Februar. Da
udsluktes al Ild

,
saavel i Templerne som Husene, og

tændtes kort ejter paa ny foran Ildgudens Billede,
, r . . « . , t j jr i

' .*••' . • *
• . ; »Mil O n !•

* C’f '
j •? *

Uddraget af Bastholm om de raa og vilde Folk IV, 28$
o. 11. efter Allgem, Gescli. der Lander, und Yulker von

Amerika.

* ¥
)
Solen dyrkedes og under Navn af Tonatiub, red et dag-

ligt Offer af Vagtler. Man antog den for en Oldlidshelt,

der frivillig havde styrtet sig paa et brændende Paul (li-

gesom Herkules) men blev siden saaledes forgudet. I en

liturgisk Bon ved et 6pædt Barns ljojtidelige. Daab eller

Bad (hvorved mange Fakler antændtes), paakaldtes Solen

og Jorden som alle jordiske Tings og hele Menneskeslæg-

tens Stamforældre. Ved Ægtevielser tændtes og Brudefak-

ler
5 Bruden mantte (ligesom endnu i Indien samt forhen i

Persien) gaae tre Gange omkring Ilden. Hendes og Madens
Klæder handles sammen af Præsten (ligesom i

.
det gamle

Persien). Ved Jordefærd fortærede Ilden lilsidst de Af-

dodes Legemer.
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som da var prydet med Ædelstene og skjonne Fjæ-

drc. Store Bramloffre foranstaltedes
,

især af Vildt

o. s. v. *). Ved et Aarhuiidredes Udgang begyndte

cn stor Sckularfcst, da ikke allene al lid udsluktes i

Templer og Huse, men alle Fade, Gryder og Kjok-

kentoj sondersloges
,
fordi man da befrygtede Verdens

Undergang. En højtidelig Procession af Præster begav

sig fra Hovedstaden til Bjerget Huixachtla, som ligger

nogle Mile fra den, hvor Toget ankom beniinod Mid-

nat, da den nye Ild skulde tændes paa dets Top, hvis

Guderne tiliode det , som et Tegn paa Verdens frem-

tidige Vedligeholdelse, Den hellige lid tændtes ved

Summengnidning af to Styhher Træ
,
paa Brystet af

cn tapper Krigsfange, som siden olfredes. Præsterne

bragte Ilden til det store Tempel i Mexico, hvorfra alle

Stadens Jndvaanere o. £L forsynedes med den nye Ild.

J)erpaa fulgte store Festligheder , med natlige Illumi-

nationer, OilVinger, Gjæstebude o. s. v. lldgudcns

tredje aarlige Fest var bevægelig. Da indsattes Øv-

righedspersoner og Bigsvasallernes Forlenings-Ceremo-

nier gjentoges **). Man maa herved tænke paa Ve og

Vesta, som al Rets og Retsordens Ophav m. m.

¥
) Henne Ildfest indfaldt gandske paa samme Tid som de

gamle Svenskes almindelige Ilojtid, i Begyndelsen af For-

aaret og Maaneden Goe samt deres politiske Aar. Da
holdtes og de Lystigheder i Tydskland o. fl. St. hvoraf

saavel Fastelavnsskikkene som Foraarsbaalene i Nordfris-

land
,
Schwaben

,
Frankerig o. s, v. ere tydelige Levninger.

**) Clavigero Geschichte von Mexico 1 ,
355 o. f. 424 o. f.

Om Mexicanernes Dyrkelse af Votan ,
(kommen til dem

fra Osten), hvilken den store Yidenskabsgrandsker, Alexan-

der Humboldt, forst har sammenlignet med Nordeuropæer-

nes Vodan (/"oden, Oden, Odin ) kan jeg henvise til mit

Lex. mythol. bor. S. 362-364 (jEdd. antiqv. III, 634-?*

636). Gid lians beromte Broders grundige Sprogforsknin

-

ger snart fuldkommen oplyse de Amerikanske Folks rette

Oprindelse

!
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Saaledes Lave vi betragtet Sol- og 11 il dyrkelsen i

dens vigtigste Grene, for saavidt som den, fya umin-

delige Tider, har fundet Sted i Asien (livis Ilojland

jeg anseer for vor Menneskestammcs, samt tillige de

Mongolske Racers Stammeland) og blandt de Folk,

som derfra Lave udbredt sig til Jordens forskjellige

Dele. Til dem Lorte Germanerne, Nordboernes Bro-

dre. Efter det .ovenauiorte undre vi os ikke over at

Caesar kun lagde Mærke til den - Dyrkelse, som de

viste Sol, Alaane og Ild (Kuleanus). Om vore For-

fædres lignende Tro er noksom Landlet i det Fore-

gaaende, og i de af mine Skrifter livoftil jeg deri Lar

henvist. Lys og Ud vare for dem de ældste Ele-

menter, uadskillelige fra den overste Guddoms og

dens Omgivelsers Væsen- Ved den fra Ildhimmelen

og dens Hersker udsendte Hede fik vor Verden sin

forste organiske Bevægelseskraft og alt Liv udgik op-

rindelig fra den*). Overhimmelsk Ild luer endnu i

Sol, Maane, Stjerner og Meteorer, til Jordens For-

herligelse og Vedligeholdelse. Dogere disse, som alt

det Jordiske, underkastede Tidens og Forgængelig-

hedens Magt. Selv i det menneskelige Jordlivs aau-

delige Verden skal Fordærvelsen tage Overhaand. I

Tidens Fylde vil da den Ilojcste, væbnet med sin

brændende Sol og dens ødelæggende Flammer, gjore

Ende paa en saa beklagelig Tilstand. Dog skal snart

vor forgængelige Verden, som en sand Piioenix, frem-

staa lorynget og forskjonnet af sit Ligbaal. Den
uhyre Nodild, som omblussede Verdens frøets Stamme,

*) Soin Ilden skjulesi Sien og Træ, samt udfarer deraf, dig-

tede man og at det forste Væsen (næst efter den chaotiske

Ymer) der havde menneskelig Skikkelse, dannedes af en

Klippe, men de forste virkelige Mennesker af Træer.

Begge disse eddiske Mytlier stemme overens med de gamle

Persiske o. 11,
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fremkalder en anden og lierlig Tilværelse. En ny Men-
neskeslægt skal fiydes i den ved et uskyldigt og vel-

signet Liv, medens de Ledenfarne Godes Aander,

nyde den evige Saliglied i Lysalfernes oprindelige

Hjem
,

det liojeste Himmerig
,
klarere end Solens saa

tit af os beundrede Straalepragt. Vel kunne vi da,

med Hensyn til denne ældgamle nordisk - østerlandske

Lære, slutte vore Betragtninger med Tegners Ord i

lians skjonne Ode til Uden:

Puls i ådrarna utaf naturen,

Våxt i plantorna ocb lif i di uren,

Gudalågal hvem har tandt dig an?

Jo, Allfader, annu kand af ingen,

Ville en gang spegla sig i tingen,

Ocli hans spegel brann.

Ingen harpa stammes till din ara,

Tiden ler åt Zendas hoga låra,

Vestas altar Laminar icke mer;

Men ett valdigt tempel an dig Lyser,

Ocli ditt ofvergifiia altar lyser

Ifrån solen ner.

Ofvcr allt ar du, lik himlaanden,

Utan foda lefver du i granden,

Verldar ater du ocli hungrar an,

Fåfangt forskarn vill ditt vasen fråga,

Han forklarar ej din gudalåga.

Men han varms af den.

Sag oss, sag oss, ar du ej densamma,

Xand som snillets eller solens llamma,

Uti skaldens dikt, i vårens prakt?

Nar volkanen eller hjelten ryter,
• •

Ar det icke samma eld som hryter

Ut med samma makt?
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Blickar manen på den ode borgen

Ner i naften
,
o så blickar sorgen

Ner 2>å grafVen af en ungdomsvan.

Badas qviillen utaf Freyas stjerna,

O, så blickar mangen Nordens tarna

I sin brudstol an.

Himlalåga! nar den trotte anden

En gång Byger till de blåa lauden, *

Der lian kanske bott for långesen

;

Harbergera du den vilsne gasten

Ocb gor bonom, som du gor asbesten,

Mera skon ocb ren!

P
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T il 1 æ g s a nm øerk n i n g e r.
i

S. 10, 10, -FMferno kaldtes tit "Vælter. Disses I'æUelys,

dei* ofte siges at Iuive et blaat Skjær, ere bekjendte i

den nordiske Almues Overtro., og menes at tilkjende-

give skjulte Skalte. De siges endnu at brænde kla-

rest i Julen, forben vistnok ogsna paa Allebelgens Af-

ten som forste Vinternat, en af Vætternes Hovedfester.

Ved Illuminationen den 1ste Novbr. 1S28 brændte de

snakaldte (herlig skinnende) JBlaalys paa mange Steder

i Kjobenhavn. Disse sammenlignede Grundtvig, paa en

allegorisk Maade, med Væltelysene, i et skjont og sind-

rigt Digt, kaldet Blaalysene, indrykt i Kjobenbavns nye-

ste Skilderie.

S. 20, 21. I mange Lande af det hedenske Europa vare

Konger, Fyrster og Overhbvdinger tillige Folkets eller

Stammens Ypperstepræster, især i vort Korden. Det

samme Tilfælde synes at have fundet Sted i Irland.

Med den her ommeldte hellige Kongelige Ild kan man

folgelig sammenligne den af Olaus Magnus (XV, 27)

givne Beretning om et sfort Baal, hvilket man i Vin-

tertiden (i Sverrig) plejede at antænde uden for et

Kongeligt eller Fyrsteligt Slot, og som blev kaldet den

Kongelige Ild (^ignis regius). Hofsindeine plejede at

dandse omkring den (ved et muntert Drikkegilde) i det

de holdt hinanden i Hænderne. En faldt derved tit i

Ilden
,
og blev da

,
som tiltalt og overbevist om at have

vanhelliget den Kongelige Ild
,
domt til at udrede Boder,

som strax anvendtes til Drikkelaugets Brug. Enhbjtidelig

Oldlidsskik synes her at have tabt sin oprindelige An-
vendelse og Betydning, men blot vedblevet som Leg

eller Forlystelse. Samme Forfatter taler (HI, 2) om
store festlige Baal af Dyre- og Hvalfiskeben

,
hvilke de

nordlige Polaregnes Indvaanere, ved Vinterens Komme,

plejede at antænde til Gudernes Ære. Dette var maa-

ske en Levning af de Finsk-Celtiske Koveniberhaal.

S. 24. Ved nbjere Eftertanke finder jeg det sandsynligt, at

Treyr
,

der fordum dyrkedes ved den forste Vinterfest

(eller Vinterens Begyndelse) menes ved Syderiieboer-
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nes Shony (eller Sjopiltin, Sopillen, liavgutten), (la lian

netop var en Son at’ llavguden , IN jord, og ligeledes au-

saas for Frugtbarhedens Giver.

S. 27. Efter Sclialdenioses interessante Reiseberetninger (IT,

35) plejede fordum (lige indtil Revolutionen) en For-

bryder aarlig paa Allehelgensdag (den 1 Nov.) at be-

I naades paa et Slot i Nærlieden af Rouen (i Norman-

diet) i Anledning deraf
,

at S. Romanus, Stadens Skyts-

patron, havde dræbt en uhyre Slange
,
som foraarsagede

megen Skade og Skræk. Iler er uden Tvivl en he-

densk Mythe, blandet med en kristen Legende
,
bleven

anvendt til Relfærdiggjorelse af en gammel Hojtids-Skik,

enten den saa der forst ndovedes af Galler
, Franker

eller Normanner.

S. 60 o, f. v. Ilammer mener (i Wiener Jahrb. 1829 I, 44)

at den Gudinde
,

der sees afbildet (som en af Hoved-

forestillingerne) i det ægyptiske Tempel i Esne, med

Løvehoved, Lovehud, Maanehornene og en Stjerne paa

Hovedet, betegner Isis eller Neitb. Deraf, at Nilen især

oversvømmer og befragter Ægypten i Luvens Tegn, for-

klarer ogsaa ban de mange bugne Lover i liggende

Stilling, de endnu brugelige Ldvefontainer ni. ni.

S. 73. Til nærmere Oplysning af dét der anforte Ribelsled om
Himmelens Dronnings østerlandske Dyrkelse

,
tillægges

her et andet af Prophelen Jeremias (XLIV, 15-19)

efter samme Oversættelse. ”Herpaa gave alle IV] æn-
derne

,
som vidste at deres Hustruer offrede Røgelse til

fremmede Guder, saavel som alle Qvinder, der i stor

Hob stode hos
,

og det liele Folk som boede i Ægyp-
ten i Landskabet Patliros

,
Jeremias dette Svar : I den

Sag, hvorom du liai talet til os i Herrens Navn, lyde

vi dig ikke. bien vi ville, efter det Ord der er ud-

gaaet af vor Mund, bringe Himmelens Dronning Rd-
gelse og udgyde Offerviin for hende, ligesom vi iiave

gjort, og vore Fædre, vore Konger og vore Høvdin-

ger have gjort i Judæ -Slæder og paa Jerusalesns Ga-
der

;
thi da mætledes-vi af Brod, levede vel og kjendte

ingen Ulykke. Men fra den Tid af vi undlode at

bringe Himmelens Dronning Rog- og Drikoffer, lede

vi Mangel paa Alt og omkom ved Sværd og Hunger*

P 2

'
!

i
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Og tinar vi (isteinmede Qvinderne) gjore Riigelse for

Himmelens Dronning og udose OHerviin for hende
$

mon det da skeer uden vore Mænds Vidende nt vi til-

lave hende Kager med hendes Rillede pnn og bringe

liende Drikbffer Den lærde Oversætler har atter her

bemærket ved Stedet om Himmelens Dronning : "For-

modentlig JlTaanciiy som de gamle tilskreve stor Indfly-

delse, tildels endog større end Solen selv, paa Jordens

og Menneskernes Frugtbarhed.'* Iler menes sandsyn-

ligvis Astarte eller den med hende, i mythisk Henseen-

de, noje beslægtede Isis* At en snadan Afgudsdyr-

kelse, som den herommcldte, i Norden fordum er ve-

derfaret Frigga eller Freya
,

er hbjst sandsynligt. Det

er tildels udviklet i det Foregaaende , hvorfor jeg her

kun bemærker : at Ti'ågehe ogsaa her i Norden er ble-

vet brændt til de hedenske Guddommes Ære 5 det vi-

ses ojensynlig af de mange Riigelsekar og store Ro-

gelsekager (der tildels endnu, naar de brændes, give

en meget stærk Vellugt) som forvares i det Kongelige

Museum for nordiske Oldsager og erc fundne her i

Danmark i Hedenolds Gravsteder, der tildels sandsyn-

lig og have været anlagte paa Oflerpladse eller staaet

i Forbindelse dermed. Om Offerkagerne have vi oven-

for tilstrækkelig handlet. Vinen har vel i de ældste

Tider kun meget sjelden kunnet anvendes til DrikoIFre

her i Norden 5 i dens Sted brugte man Mod og stærkt

Ol. Ved Kong Blotsvends hedenske O/Tringer i Sver-

rig borte ogsaa Vin til Libationeme. Oflerkagerne med
Freyas Rillede linde vi vel ikke ommeldte i Norden,

inen derimod er Ornen, som hendes og hendes Brodér

Freyrs Attribut
,
endnu at see paa de Svenskes Juleka-

ger, Til begge Afguder offredes fordum Svin, hvil-

ket gamle Kroniker og sige at have i Nordlydskland,

i Carl den Stores Tid
,

sket til Ære for Sul og Maane.

Det er mærkeligt nok nt snavel Ægypternes Osiris og

Isis som Grækers og Romeres Ceres (Demeter)
,
Juno

(Here) og selv Veilus (Aplirodite) fordrede det selv-

samme Dyreoflei*, der endog i Ægypten af de Fattige

repræsenteredes véd Kager, 'bagte i Oflei'dyrets Skik-

kelse
,

gandske svarende til Nordboernes ^terlignede

:
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- Julegalt. Paa en .miden Maade kan • Maanfcgudinden

være bleven dyrket i dét nordiske Hedendom
,
ved

Kager af syrnbolisk Skikkelse
,
som de

,
der endnu t

Plattydsk kaldes Oster-Mane (Ostars elleir hendes Hbj-

tids — siden Paaskefestens — Maane). Islændernes

Fladbrodskager ere runde ligesom Fuldmaanen, hvori-

mod Grækers og Phoenicieres OfFerkager siges underti-

den nt have været dannede i Halvmaanens Form. Da-

vid Ulonrath (i en utrykt Afhandling om Dansk Over-

tro), anseer de Julekager, hvorpaa Maria med Barnet,

samt undertiden Sol eller Maane, afbildedes i hans Tid,

l'or en omdannet Levning af Hedendommens Tro paa

Himmelens Dronning ,
samt de hende ofTrede Kager.

S. 75, 78. Jacobsdag (den 25de Juli) er en af den Danske

VæirLogs eller Bonde-Praktikas stbrste Mærkedage. Af

de tre næstfofegaaende Sondages Væirlig kan man slutte

sig til Hosténs Udfald, men af selve Dagens Væn*, paa

forskjellige Maader, til det som skulde herske i et helt

paafcilgende Aar (Udg. af 1772 S. 18).

S. 80. Dén 31 Juli er Kong Fredrik VI og Dronning Marias

Formælings- og Ivronings-Dag.

S. 83. Ligesoni det latinske Libum især betegnede OfFerkager,

er det mærkeligt at det oldnordiske Lei/r
,

efter Hal-

dorsens og Rasks Islandske Ordbog, endnu i Island bru-

ges om en viet Oblat (Åos/j’a, oblala).

S. 91 ,
120. Picus TSlartius bor snarere (efter Zoologernes nær-

værende Benævnelsesmaade) oversættes i Dansk ved
% 4 # t # * • %

Sortspætte, en Fugl som haves i Norge men ikke i

Danmark, hvor kun Gronspætten forekommer af den

hele Spætteslægt. Denne Oplysning skylder jeg Hr.

Prof. og Ridder Reinhardt. Finlænderne have en stor

Ærhddighcd for Gronspætten eller Skovspætten. De
• i «

•

sige at Guden Veko 'uran ) har skabt denne Fugl,
• • I A • »

som beskytter Hjordene og Markerne. — Saaledes be-

griber man det lettere at Finnernes asiatiske Stamfor-

vandte anvende den ,
ved Sommerfesten ,

til et særde-
f 4# I • > *# ^ # *

les helligt BrandoiFer.

II. II. Hr, Prof. J. Moller har havt den Godhed al

meddele mig den Underretning: at nogle Led af Petri^

J

S. 98.
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Lænker bleve i Gregor den Stores Tid bragte
*
som en

ator Helligdom, til Engelland.

S. 110. Kort efter at Anmærkningen var skreven bortkaldtes

vor lærde og buniane Borge Tborlacius ved en plud-

selig og alt for tidlig Dod
, saa at det omhandlede Pro-

• gram ikke kan ventes fra lians Haand*

S. 123, Senere har jeg erfaret at Hr. Kobberstikker Bagge (uden

•' at kjende denne min Afhandling) har udgivet et Min-

deblad for den hoje Formæling 'Men 1ste August 1829’*

(ligesom et andet for var udkommet af Hr, Eckersberg

jan. for 1ste Nov. 1828 —- begge med de Kongelige

Ægtepars Portræter) i hvis Hjorner følgende emblema-

tiske Figurer ere anbragte : Troen (med Korset), Haa-

let (med en Frugtgren i Haanden), Kjærliglieden (som

en Genius med en Fakkel, omvunden med Roser o^

Myrthekrandse) og Glæden (bærende en Lyre). Jfr.

Kjobenhavnsposten (udgiven af Hr, Seer. Liunge No.

14S, 17 Septbr.) for 1829.

S, 241. Det oldtydske Arin oversættes ved aræ (Altre) i Mid-

delalderen? Glosser, Paa Bornholm kaldes Skorstenen

endnu Jil-ara (Ild -Arne). Der bruges og Leva for

Ilojtidskage som Jyla-leva (Julekage), See ovenfor S*

83,

S, 131, Herved kunne endvidere bemærkes : Ostfrisernes TJuic

Helligdom og Uuilhum Kirkegnnrd (forhen Offer- og

Begravelses-Plads ?), samt de gamle Ty/Jske Loves Vui-

sat (JVUcal ,
?
) de Tingpligtiges Skat, der vel kan sam-

menlignes med de hedenske Nordboers Tempelskat
( Hof-

tollr,
der og kunde kaldes Heseattr) m. fl.

S, 136. See endvidere den ældre Abrahamsons lærde og sind-

rige Afhandling j
om Korsets Tegn paa nordiske Mo-

numenter i Anticjv. Annaler 1 , 171 o, f. Hr. Kam-
merherre v. Oldenborg har og, i sit interessante Skrift

"om Gjengangere” (1818) S. 108 o, f.
,

samlet adskil-

lige Efterretninger om Korsfigurers overtroiske Anseelse

og Anvendelse ved alle Ledigheder m. m. Den Skik

som til vore Dage har været gjængse i Ditmnrschen,

at Brudesengen korsedes med et Sværd, kan vel være

en Levning af den addste Brudevielse ved den kors-

dannede Hammer (som Efterligning af Mjolner).
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S. 136. Olaus Magnus fortæller og (XIV, 9) om de gamle

Svenske
,

at Brudevielser plejede at skee blandt dem
* ved Skinnet af særdeles herlige Fakler (ardentibus fa-

culisy mirifice jciciU et incensisf

S. l44# Ved Betragtningen af de. her, samt ellers snavel i det

Foregaaende som det Folgende, ommeldte Naturfester

erindres man om vor Schmidt-Phiseldclcks Ord (i hans

nylig udkomne Skrift j Die Welt als Automat &c.

j

1829, S. 200): "Gleichwohl gieht es eine Religion ohne

. \ alle Geschichte, und diese Religion ist die Religion,

die in allen Menschen der geschichtlichen zu Grunde

liegt, welche ohne sie nicht Religion seyn wiirde.

Diese Religion ist die Erkenntniss Goltes und der gott-

r” lichen Dinge aus der Natur. Sie predigt die Weisheit

und Giite des Ordners der Dinge; sie lehret Dank und

• Liebe und Verlrauen zu ihm
,
und fuhret von selbst auf

die Gelegenheiten ,
solche Gesinnung in festlichen Ver-

sammlungen der Gcmeinden an den Tag zu legen* Der

Friihling, als die Zeit der Saat
,
auf welche die IIofF-

nung dieses Erdenlebens sich grundet, und der Herbst

als die Zeit der Erfuliung soleher HofTnung, fordern

auch den Rohesten auf zu Gebet um Segen und zu
i •

Freis und Dank fiir die geschenkten Gaben des Him-

mels. Gleiclnvohl sind diese Naturfeste in dem Ritus der

Kirche nicht reglemenlirt'’ o. s. v. Hvorledes Menne-

skeslægten* forskjellige Folk have erkjendt disse Sand-

heder, og sogt at udtrykke deres Folelser ved slige og

andre Naturfesters Helligholdelse «— det anseer jeg for

at være en Gjenstand som er en mojsommelig Under-

6ogelse værdig, ja vel endog for en Gren af Historien,

der hidindtil neppe har været saa dyrket som den bur-

de, samt muelig endog kan lede til Resultater
,
der maa

ansees som bojst vigtige for Kundskaben om de ældste

Folks Tænkemaade, Videnskaber, Cultus og Cultur-

lilstand« En sandan Kundskab er vel fuldt saa nyttig

og lærerig som tdrre Ramser af Regenters Navne og Re-

gjeringsaar, Feldtslag, Erobringer, Ugjeruinger o. s# V.

Det fortjener ellers her at bemærkes at Kong Christian

3 i sin Danske Kirke-Ordinantz af 1542 og Christian

4 i den Norske af 1607 have paabudet at "Sankt Mi-
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chaels og alle Engles Dag-” stalde fejres i Menigheder-

ne (som en llostfest) ved en almindelig Taksigelse for

”al den Grode man haver det Aar faaet” og tillige ved

Afsyngelse af Ilymnen Te Deum laudatnus (saaledes vær-

digere anvendt, end ellers saa tit, for Kristnes blodige

Nederlag ved Troesbrodres Hænder). Ogsaa indehol-

de de nyere Danske authorizerede Psalmeboger visse

Psalmer, til Afsyngelse ved saadanne Hostfester (som

og nu aarlig pleje at hojtideligholdes i adskillige Kir-

f
ker, f. Ex. i Lyngbye ved Sorgenfri Slot, o. fl.).

S, 148. De heroinmcldte Fastelavnabaal vare og forhen bru-

gelige i alle Liilands og de tilgrændsende Provindsers

Stæder. Et iiojt Fyrretræ blev opreist paa Torvet, ud-

pyntet med Blomster og Krandse. Mænd og Koner,

Ynglinge og Piger dandsede rundt omkring det med

store Glædesyltringer. Natten efter hvide Tirsdag (Kl.

1 til 2) blev Træet antændt og opbrændt, hvorhos

man og (efter Krudtets Opfindelse) afbrændte mange

Paketter og andet Fyrværkerio. Den forsamlede Mæng-

de forlystede sig med Musik, Dands og Drikkelaug til den

lyse Dag ”und damit ward die Fastnacht geschlossen.”

See Thiel Unlerhallungen aus der valerliindisclien Ge-

schichte, 3te Auflage (lliga 182S) S. 105 o. f. Ved

samme Tid brugtes der og Fakkelfianse
,
og Processio-

ner af Gilderne
,
hvorved Fakler og lidpander eller Fyr-

bækkener bleve baarne o. s. v* Dette kaldte man til-

dels : at bringe Fastelavn (die Fastnacht zu bringen)

hvorved mange Ceremonier vare foreskrevne. Det me-

ste af Forf. vidtloftige Beskrivelse derover er taget al

, de saakaldte Sorthoveders {Schwarxluiupier )
’Taslnachls-

ordnung‘,
,, udgivet 1510 (sk jont de fleste af, Skikkene

vare meget ældre). Sorthovedernes Gilde holdtes el-

lers i Rig«, i et Hus kaldet Kong Artus s Hof ,
hvis

Riddere de tildels sogie at efterligne Disse Lystighe-

der traadte isteden for Letternes o. fl. hedenske Glæ-

des-Fest ved Solens og Foraårets Tilbagekomst til Jor-

den, kaldet Kurzeemi (1. c. S. 27).

S. 149, 178. Til den katliolske Kirkes skjonne symbolske Hand-

linger regner Prof. II. N. Clausen (om Catholicisme og

Protestantisme S. 602).”den aarlige Antændelse Paaske-
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loverdag af den hellige Ild (af hvilken alter alle Kir-

ker og Lamper i Aarets Lob lilive tændte) som [nu]

alene frembringes ved Staal og Steen.” Forfatteren

henviser derved til de Indiske
> Mexikanske og Romer-

ske. Sidestykker hvilke (med flere) jeg her ovenfor har

udforligere beskrevet.

S, 202. Paa Kobberpladen Tab. I ved Paulini Syst. Brahman.

forestilles Jagams Olieret efter et Indisk Materie. Tre

Brahmaner holde hver 9 Stykker Brænde
,

og ere i

Færd med at lægge dem i Gruben paa Oflerilden
,
som

allerede brænder og - hvorpaa Vædderen ligger, ej stdrre

end et Lam. I Baggrunden sees Stotten med det gjen-

nem den trukne Reb
,
hvormed Ilden var bleven frem-

bragt. Uden Tvivl sigter dette Offer til Vædderens

Tegn, (ogsaa kaldet Faaret eller Lammet af Chinesere,

Mongoler, Japanesere o. fl.); det har sine Sidestykker

i Jodernes (omtrent pau samme Tid oflrede) Paaske-

lam o. fl. Det er hojst sandsynligt
,

at den aarlige

Fest, som Thebanerne i Ægypten holdt til Jupiter Am-
mons Ære og hvorved de (men ellers aldrig) slagtede

en Vædder, saml lagde dens Skind over Gudens Bil-

ledstotte, har indtruffet ved Solens Indgang i Vædde-

rens Tegn. See Ilerodot II, 42.

S. 203. Efter Dubois (71/ot’wri, institutions & ceremonies des

peuples d'Inde
,

II, 452) er Tamulernes Arasu - Træ det

samme som Assouatu (Ashvata) ,
af Buddhisterne kal-

det Guds Træ, samt ellers Jicus religiosat Vishnu siges

at være fremkommen deraf (som Yerdenstræets Sindbil-

lede). Det er et meget stort, sk jont og skyggeiigt

Træ, samt indvies undertiden til Vishnu med store Hoj-

tideligheder. Vepa (eller Vepou) Træet (hvis Blade
% •

man og bruger til hellige Ihandoffre) æres derimod

mere af Shiva’s egentlige Dyrkere og helliges Lam især;

det antyder da maaske en storre Naermelse, end ellers,

mellem Vishnus og hans Sekter, at Brahmanerne under-

tiden, mrar de Rige ville udrede Omkostningerne, falde

paa. at ægtevie begge de hemævnte Træer (eller deres

formentlige Genier) til hinanden.

Si 216. Sami Devi (Lat, T>eay
Diva) er egentlig en Form af

den store Gudinde Bhavani eller Parvati (af Nogle end-



og anseel for den samme aom Lakslinn eller Sri, den

Indiske Venus o. s. v.), Ilun ljlev engang forvandlet

til en Due (Venus's Fugl, der endog efter en Græsk

-

Asiatisk Fabel havde udklækket liende af Ægget)
,
og

erholdt i denne Skikkelse Ilden for Jorden, som Him-

lens Naadegave, forst fremkommen, ved Gnidning, af

Sami-Træet. Hun og Sliiva gjorde derpaa Indien be-

boeligt for Mennesker, ved at sætte del hoje Kussa-Græs

(et skadeligt Ukrudt) i Brand, og dette var den forste

Brug som de gjorde af den nyfodte lid
,

(S. N, Mul-

ler Glauben, Vissen u. Kunst der alten Hindus 1 , 294

0. f. JWuur Hindu Pantheon S. 301
, 389)*

S. 221. Hvad der lier er sagt om Mexicanernes Brug af Fak-

ler eller Lys (som vare et for dem) kan sammenlig-

nes med det som er berettet ovenfor S, 133 o. f. om
de nordiske Hedningers o. fl. Brug af Ild eller Lys

ved deres Bernedaab m. m. Brug af Lys (især Vox-

lys) ved den kristelige Daab blev og paabuden ved

Nordens ældste Kirkelove. S. Olauii Syntagmet de bap-

ii&mo in boreali qvondam ecclesia
,

S. 79 o. f. Lignen-

de Skikke var da for længst antagne af den Græske

Kirke (hvoraf Daaben kaldtes (pcog, (puT og ned-

stammede sandsynligen fra Orienten. Blandt de Zoroa-

striske Perser skeer de spæde Borns Daab eller hellige

Bad (hvorved de og faae deres Navne) i Vand, af et

Kar eller Skaal som er gjort af det hellige Horn-Træes

Bark. Undertiden neddyppes Barnet i et stort Kar med

Vand (som forhen i Ddbefonten — Jontcm baplisrna-

lis — hos de Kristne). Med det samme bæres Barnet

ind i Templet og fremstilles der for Sol og Ild. (Hyde

1. c. S. 4l4). Indernes Daab har en stor Lighed med

den Persiske Cercmonie, og synes at være af den selv-

samme Oprindelse, Naar det Selskab, som skal være

tilstede ved denne Handling, er forsamlet
,

og Barnels

Moder, med det paa Armen, har sat sig ned ved Si-

den af sin Mand
,

fremsiger en Brahman en Mængde
Bonner og antænder derpaa Brandofleret

,
som kaldes

Homa
,

i Kraft af hvilket Barnet bliver helliget Shiva,

herskende over Solen eg Ilden
,
som efter Brahmaner-

nes Lære ansees for den h&jcste Guddoms Sindbilleder.



235

De Matérialer« som man betjener sig nf ved dette

Bramloffer
,

ere Træ, Ris og Smor. Det Navn som

bliver tillagt Barnet er enten umiddelbart taget of Ele-

menterne, Planeterne og andre Stjerner, eller nf de'

Symboler og Afguder , hvorved Elementerne og Him-

mellegemerne pleje at forestilles. Saasnart det er afgjort

hvad Navn Hårnet skal have
,
bringer man et Bananas-

'bind frem, ryster en Klump afkogt Ris derpaa
,
sætter

paa det et Fad med Vand, kommer nogle Vepa- eller

Arnorga- Blade deri og lægger, for Mundingen af Fa-

det
,

en Kokos-Nod. Brahmanen velsigner dette Vand

under mange dertil foreskrevne Bonner, dypper deref-

ter Bladene i Vievandet
,

og bestænker saavel Barnet,

som alle Tilstedeværende dermed. Kokosnødden og

flere Planter oJTres dernæst til Guden Ganesha (af Nogle

sammenlignet med Romernes Janus), Til denne Guds

Ære kaster Brahmanen og Virak i Ilden
, som paa det

omhyggeligste bliver vedligeholdt under den hele Ce-

remonie. Endelig siger Brahmanen Faderen Barnets

Navn. Denne nævner det tre Gange Selskabet bevid-

ner ham derover sin Glæde og begiver sig bort. (Pa-

olino Reise til Ostindien 2 Bog 1 Kap.)« De i disse

Beretninger nævnte Planters systematiske Navne kan

jeg ikke anfore. Gid en Tfallich engang vilde skjænke

Verden en Indisk -Persisk Ilierobotanik
,

som vistnok

vilde blive meget oplysende for hine og flere Reli-

gioners ældste Beskaffenhed og Forbindelser. Ved den

kalholske Kirkes Daab og dens Bekræftelse (Confirma-

tionen) anvendes og Substanzer tagne af Planteriget, som

Balsom og Olie, i det saakaldte Chrisma eller den hel-

lige Salve. Daabsvnnd og Vievand helliges og ved

Berygelsc af den ved saamangc kirkelige Anledninger

antændte (orientalske) Rogelse o. s. v. See Clausen

om Protestantisme og Kalholicismc S. 546, 584 o. fl.

St. Den i delte Værk (hvori Hedenskabets Ideers og

Ceremoniers Overgang til Pavetroen tit gotgjores) frem-

satte Bemærkning : at Bcrygclsen ogsaa anvendes ved

Jordefærd, erindrer vistnok om Hedenolds Ligbaal. Saa-

ledes sporer man endnu i det kristelige Europa den

gamle Ilddyrkelses og de dermed forbundne Ceremo-

i
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niers Levninger ved dc vigtigste Begivenheder i det

menneskelige Liv
, fra dets Begyndelse og til dets Ende.

S. 223. Den Ægyptisk - Orientalske Mytlie om Solens Fugl*

Phoenix, som opbrændte sig selv, o. s. v. sigter uden

Tvivl til en vist Tidslob eller sfbrt Yerdensaar og den

af mange Folk befrygtede Sol- eller Verdens - Brand

efter en slig Periodes Udlob. Alt liertilhdrende er om-

byggeiig samlet i Mag. Hcnrichsens lærde Cominentatio

de Phoenice (Partic. I -II) 1S25-1827. Mærkelig er

den sammesteds (I, 12) af Plinius (II. N. X , 2) efter

Manilius anforte Beretning : nt den gamle Phoenix, Dod

skete ved det store Aars Udgang og at det nye begyndte

i Middagsstunden, ved Solens Indgang i Vædderens

Tegn (da Indernes o. fl. ovenfor beskrevne Nytaarsbaal

og BrandofTre tændes o. s. v.). At ellers Verden selv,

efter vore Forfædres og de fleste gamle Folks Menin-

ger, troedes at være fremkommet af Vandet ved Ildens

Kraft og atter skulle forgaae ved dem, har jeg i et an-
9 m •

det Skrift udforlig forsøgt at vise.

t



Rettelser.

s. s: L. 12 1S2S 1. 1827

— 45. L. 29 samt eller 1. eller en mulen

— 54. L. 23 Danskes 1. Danske

— 69. L. 1 tilommeldte 1. tilomineldte
•i

— 90. L.
•

30 Omlæggelse 1. Anlæggelse

.
98. L. 17 fom — 1. — som

— 104. L. 39 Briicker 1. Rrucker

— 107. L. 29 udslettes : en af

— 115. L. 21 19de 1. 18de

— 125. L. 32 Alverdenen 1. Alverdenens
• ||

— 151. L. 20 Thiasscs 1. Thjasse

— 158. L. 18 Plattydsk 1. Latinsk

— — L. 22 Genossenshaften l* Genossenscliaften

— 173. L. 32 Sote 1 Soter

- 195. L. 22 Bekjender 1. Bekjendere

- 198. L. 8 Pea 1. Paa

— 202. L. 22 antage 1. antoge

_ 205. L. 1. staae 1, slaa
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